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[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
YETM BRNC KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

VASIL

Fasllar: Konuyla lgili Hadisler

Konuyla ilgili hadislerin tümünü zikretmek yerine, gereklilerini

zikredeceim. Hz. Peygamber’in (nasl) hac yaptn Cabir b. Abdul-

lah’tan rivayet edilen hadisten aktarp bölümün kalan ksmnda nebevi

haberlerden zikredebileceimiz kadarn zikredeceiz.

[Birinci] Hadis: Haccn ve Umrenin Fazileti

Müslim, es-Sahih’te Ebu Hureyre’den öyle bir hadis aktarr: Hz.

Peygamber öyle buyurur: ‘Bir umre, dier umreye kadar ilenen gü-

nahlarn kefaretidir. Mebrûr (kabul olunmu) bir haccm ödülü ise sa-

dece cennet olabilir.’

Kefaret (kelime anlam örtmek olduu için) örtmeyi gerektirir,

cennet de (kelime anlam bakmndan) örtmeyi gerektirir. Umrenin

‘örtmesi’ iki umre arasnda gerçekleirken haccm (günahlar) örtmesin-

de böyle bir art yoktur. Peygamber burada hacc, ‘mebrûr’ olmayla s-

nrlandrd. Kelimenin türetildii birr (iyilik), ihsan demek iken ihsan

müahededir ya da müahede gibidir. Çünkü Hz. Peygamber (Cibril

hadisinde) ihsan yorumlarken ‘hsan, Allah’ görür gibi ibadet etmen-

dir’ demiti. Böylece cennet, iyilikle nitelenmi bir hacdan meydana ge-
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lir. Bu durumda hac ile iyilik ilikisi, birinci umre ile ikinci umrenin

ilikisine benzer. Bunun sebebi ise, (umrenin günahlara) kefaret olmas

ve cennetin bir sonuç olmasdr. Sonuç, bir eyden meydana gelmez,

çünkü böyle bir ey doru deildir. Sonuç, iki öncülden meydana ge-

lebilir. Dolaysyla kefaret de, iki umreden meydana geldi. Cennet ise,

mebrur bir hacdan, baka bir ifadeyle iyilik niteliine sahip bir insann

haccndan meydana gelmitir. âri’nin maksad ne güzeldir!

Umre, ziyaret demektir. Bu ziyaret, mutluluk ehlinin dünya haya-

tnda, kalpleri ve amelleriyle, ahirette ise zâtlar ve varlklaryla Allah’

ziyaret etmeleri demektir. ki ziyaret arasnda ise ziyaret edenler ile

cennet ehli arasmda bir takm engeller vardr. Dünyadaki durumda da

umre yapanlar ile dierleri arasmda engeller vardr. Öyleyse bu ziyaret-

te elde etmi olduu ilahi srlar ve nurlardan elde etmi olduu ey bu

makamda bulunmayan birisinin gözlerine tecelli etseydi hiç kukusuz

onlar yakar ve varlklarn yok ederdi. Ayn ekilde bu örtünme de o

insanlara dönük bir rahmettir. Biz bu durumu, Mekke’de -ki Mekke,

kendisini ziyaretle, umrenin gerçekleecei yerdir- amel ve kalplerle

kendisini ziyaret ettiimizde ilahi bilgilerle ilgili olarak açk bir ekilde

gördük.

Umre diye simlendinlmekszin sadece ziyaret ise, her nerede bu-

lunursa bulunsun ziyaret eden herkes adna gerçekleebilir. Ayn ey,

hac için geçerlidir. Öyleyse umre, hac özel bir yöneli olduu gibi, özel

bir ziyarettir. Umrede kalplerin kendisiyle mamur olduu müahede

vardr ve bu nedenle umre diye isimlendirilmitir.

te bu, özel ameldeki kefaretin anlamdr. Bazen bundan baka

konularda da kefaret olabilir. Bu ise Hakk’n seni yapm olduun ita-

atsizliklerin karlnda intikamn sana inmesinden gizlemesi demektir.

Baz insanlarn kefareti ise günahlarn kendisine ulamasndan gizlen-

mektir. Bu durum, arzulayan nefs kendisini istediinde kendisine yer-

lemek üzere günahlarn insana yönelmesinde söz konusudur. Bu iki

anlam, ilkinden farkldr. nsanlarn bir ksm bütün bunlar birletirir.

Dünyada bu üç hükmün hepsi vardr: Ahirette ise özellikle iki ey var-

dr: Bu birinci gizleme, intikamn kendisine ulamamas anlamndaki

gizlemedir. Emre itaatsizliklerden gizlemek ise -yükümlülük burada

bulunduu için- ancak dünyada olabilir. Ahiret ise yükümlülük yeri
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deildir. u var ki kyamet gününde insanlar secdeye çarldnda

(secde edenlerle etmeyenlerin) ayrt yerde yükümlülük söz konusu

olacaktr. Bu yükümlülük çars deil, ayrtrma çarsdr. Humey-

dî’nin ‘el-Muvazene’ isimli kitabnda zikrettii, ancak sabit olmayan bir

rivayet bundan farkl bir bilgi içerir. Bu secdeye emir bititii için yü-

kümlülüe benzemitir. Böylelikle yükümlülerin ödülü olarak secdeyi

caiz görmülerdir. Nitekim meleklere de emir ve yasaklar Allah katn-

dan gelir. Bununla kastedilen ey yükümlülük deildir. Bu durum on-

larn mutlulara
ckorkmayn ve üzülmeyin

’ 1

demeleridir. Bu ise bir yasak-

lamadr. ‘Cennetle müjdelenin
52 bu ise bir yükümlülük olmamakla birlik-

te emirdir. Ayn ekilde secde etmekle de emrolunurlar. Bu secde sade-

ce Allah’a secde edenler ile çekinerek riyakârca ve bakalarna duyur-

mak için secde edenleri ayrt etmek ve farkllatrmak içindir. Çünkü

onlar Allah’a secde etmede toplanrlar. Bu nedenle benzerlik meydana

gelmitir, çünkü onlar kendilerine emredildii gibi ‘dini Allah’a tahsis

ederek
’3 secde etmemilerdir. Böylece Allah kyamet günü günahkârlar

birbirinden ayrd gibi bu iki gurubu da ayrt edecektir. Allah Teala

öyle buyurur: ‘Ey günahkârlar bu gün ayrn .’4

kinci Hadis: Hac ve Umreyi Yapmaya
Tevik Eden Hadis

Hac ve umreden her birisi, Allah’n soylu evini ziyarete yönelmek

demektir. Nesâi, Abdullah bn Mesud’dan öyle bir hadis aktarr: ‘Hz.

Peygamber öyle buyurur: ‘Hac ve umreyi pepee yapnz, çünkü o

ikisi, tpk körüün altn ve gümüün pasn silmesi gibi, yoksulluu ve

günahlar temizler. Mebrûr bir haccn cennetten baka sevab yoktur.’

Birinci hadiste umre, umreye eklendii gibi hac ile iyilik de birbirine

eklenmiti. Burada ise, hac ve umre kendilerinden birinci hadisin ver-

medii baka bir ödül meydana gelsin diye, iki öncül yapld. Bu ödül,

yoksulluun giderilmesidir. Bu iki ibadeti biraraya getirmek, seninle

kulluun arama girer.

Sadece kul ve Rab vardr! Kul Rab’den yoksulluk özelliiyle ayr-

r. Allah onun yoksulluunu giderdiinde ise, kendisine Rabbani nite-

lik elbisesini giydirir ve ona diledii bir eye ‘ol’ deyip o eyin hemen
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olmas imkânm verir. Bu, ‘zenginliin yoksullukta’ bulunmasnn sr-

rdr ve herkes onun farkna varamaz. Çünkü arzu olmakszn bir eyin

meydana gelmesi için ona ‘ol’ denmez. Bu nedenle Allah ‘Nefslerinizin

istedii eyler omdadr35 buyurdu. nsan, istedii eye muhtaç olduu
için, yannda bulunmayan eyin yannda olmasn isteyebilir. Çünkü

arzusu (ehveti), insan o eye muhtaç yapp onu aramaya yöneltmitir,

insana istenilen eyi meydana getirme gücü veren rabbani nitelik bu-

lunduunda ise söz konusu eyi talep etmez. Böylece insan ilahi bir ni-

telikle -yoksunluktan dolay- ona ‘ol’ der, istenilen ey de dta var olur,

insan da o eyi talep etmesini salayan eyi elde eder.

Ayn ey Hak için söz konusu deildir. Çünkü Allah var olanlar,

kendilerine muhtaç olduu için yaratmak istemedi. Mümkün yoklukla-

r halinde var olmay talep eden eyann kendisidir. Onlar, özü gerei,

kendilerini var eden Allah’a muhtaçtr, O’ndan bakasn bilmezler.

Böylece özlerinden kaynaklanan yoksunlukla Allah’tan var edilmelerini

istemilerdir. Hak ise, onlarn bu isteini kabul etmi, kendileri ve is-

tekleri nedeniyle onlar var etmitir, yoksa onlara muhtaç olduu için

var etmemitir. Çünkü eya yokluk ve varlk halinde Allah tarafndan

görülürdür. Kul ise, böyle deildir, çünkü kul yokluk halinde onlar

duyusal olarak göremez. Bununla birlikte bilgi bakmndan onlardan

habersiz yoksun deildir, çünkü eyay bilmeseydi, (Allah kendisine ol

deme imkân verdiinde) Var etme’ ile bir eyi baka bir eyden ayrt

edemezdi.

u var ki kul, iki zâttan bileiktir: Mana ve duyu. nsann kemâli

budur. Bilinen bir ey duyu için mevcut olmadkça, insann o eyi

zâtnn kemâliyle alglamas tamamlanm saylmaz. Var olduktan son-

ra duyusal olarak da onu idrak ettiinde -ki daha önce bilgi olarak alg-

lamt- bu durumda o eyi özü gerei alglamak tamamlanm olur.

Öyleyse bileildik, var olmasn isteyen bu eye muhtaçln sebebidir.

Söz konusu eyin mümkün olmas ise, kendisini tercih edene muhtaç-

lnn sebebidir. Hak ise, bileik deildir, bilakis birdir. Yolduk ve var-

lk hallerinde Hakkn eyann hakikatlerini bulunduklar hal üzere idrak

etmesi, ayndr. Bu nedenle Haldun eyay var etmesi, bir yoksulluktan

kaynaklanmad gibi Hakkn niteliinin giydirildii bu kul da öyledir.
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Bu, örenmek urunda gözlerini feda etmenin yetersiz bir karlk

saylaca konudur. Çünkü bu konu ayaklar kaydran bir mesele oldu-

u gibi yolumuz ehlinden pek çok kimsenin yanld bir meseledir.

Onlar, bu meselede Allah’n kitabnda kendilerini knad kimselere

katlmlardr. Allah onlarn öyle dediini aktarr; ‘Allah yoksuldur*

Yanlmann sebebi budur. Öyleyse mümkünün varlk sebebi ya da ya-

ratlm bilginin varlk sebebi, varlk ve bilgi mertebesinin kemâle ula-

masn salamaktr, yoksa Allah’n kemâle ulamasn salamak deil-

dir. Allah, âlem var olsa da olmasa da ya da yaratlm bir bilgi tarafn-

dan bilinse de bilinmese de, özünde kâmildir. Ayn ekilde Allah ger-

çekte bilinmez ve mümkün Allah hakknda ancak kendisini bilebilir.

(Hac ve Umrenin pepee yaplmasyla) günahlarn silinmesi ise,

el-Ahir isminin sonucudur. Çünkü iin (ve emrin) karsnda bu du-

rum, ba karsnda sonra gelen kuyruk gibidir (günah anlamndaki

zenb ile. kuyruk anlamndaki zenb arasnda iliki kurulmaktadr). Kul

esas itibaryla itaatkârdr. Çünkü kul kendisine ‘ol’ dendiinde, yaratma

emrine balanr. Öyleyse kul itaatkâr yaratlm, ‘günah’ diye isimlen-

dirilen ‘emre itaatsizlik’ ise sonradan kendisine ilimitir. Öyleyse ge-

cikme yönüyle günah, (sonda bulunan) kuyrua benzer. Böylece gü-

nah asl vastasyla ortadan kalkmtr. Çünkü o geçici bir eydir, geçici

olan ise kalc deildir. Bununla birlikte var olmas esnasnda onun bir

etkisi olsa bile bu etki kaybolur. Bu durum ahirette belli bir müddet

sonra olsa bile varn mutlulua olacana delildir.

Günahn (zenb) iki kymetli özellii vardr ki, insan onlar bilirse,

Allah nezdinde günahn konumunu da bilir. öyle ki: Hayvann kuy-

ruunun (zenb) iki kymetli özellii vardr. Birincisi avret bölgesini

örtmek, kincisi hareket etmesiyle sinekleri uzaklatrmaktr. Günahta

da Allah’n aff ve örtmesi (mafiret) vardr. Böylece insann farkna

varmad yönden bu durum ilahi isimlerden içerdikleri ile sahibinin

intikam ve cezalandrma eziyetinden uzak tutar. ntikam ve cezalan-

drma ise, hayvana eziyet eden sineklere benzer. Öyleyse intikam, gü-

nah olmayan kimse anlamndaki soysuza (kuyruksuz) isabet edebilir.

Allah öyle buyurur: ‘Seni kötüleyen soysuzdur.’7 Yani, onun ard yoktur.

Baka bir ifadeyle ölümden sonra kendisiyle yararlanlacak arkada bir

ey brakmamtr. Nitekim Hz. Peygamber öyle buyurmutur: c
(Sa-

daka-i cariyenin bir ksm da) insann lehinde dua edecek sâlih bir ço-
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cuk brakmaktr.’ Bu, çocuk olabilecei gibi torun, erkek ya da kz ola-

bilir. Allah Hz. Muhammed’e öyle demitir: Seni kötüleyen kimse

soysuzdur, ardna bir ey brakmamtr. Bir eyin ard, onun son tara-

fdr. Bu nedenle kuyruun sonda olduunu söyledik. Çünkü kuyruk

hayvann arkasndadr. Kuyruk olmadnda ise hayvan ‘soysuz’ (kuy-

ruksuz) olur.

‘nsanlar günah ilemeseydi, Allah günah ileyen ve kendilerini

balad bir topluluk getirirdi.’ ‘Allah onlar cezalandrrd’ denil-

memitir. Böylece mafiret (örtme) hâkim olmu, hüküm ona ait sa-

ylmtr. Öyleyse günah, mafiret ve cezalandrmay içerdii için, özü

gerei vardr. Böylelikle de isimlerin etkisini talep eder. Zt anlaml iki

isimden biri, hüküm bakmndan dierinden öncelikli deildir, fakat

‘komuluk’ bakmndan ‘Allah’n rahmeti gazab geçmitir.’ Zikredilen

her eyi Allah’n rahmeti kuatmtr. Kangren olmu bir hastann aya-

n keserek kendisine ac verilmesi, doktorun hastaya merhametinin

bir sonucudur. Bu meseleyi anlaynz ve dikkatinizi veriniz!

Öyleyse Hakkn dünya ve ahirette kullarn cezalandrmas, bir

temizleme ve rahmettir. Dikkate deer bir husus, cezalandrmann

(ukûbet, sonra gelme) ancak günah ileyende gerçeklemesidir. Ukû-

bet, öndekinden sonra gelmeyi gerektiren bir sözdür. Baka bir ifadey-

le ukûbet, bir eyin ardndan gelir. Bazen ukûbet günah (ceza ve so-

nucu) o yerde bulurken bazen bulamaz. Günahn yerinde bulunmay,

ya imann ondan soyutlanmasyla ya da el- Afuvv (Affeden) ve el-

Gafur (Örten) isimlerinin er-Rahim ismi vastasyla kendisine yardmc

olmasyla gerçekleir ve günah ortadan kalkar. Bu durumda ukûbet,

baansz ekilde geriye döner, günahkâr ismi de sahibinden kalkar.

Çünkü insan, emre itaatsizlik anlamndaki günah ilediinde günahkâr

diye isimlendirilebilir. Balanma günahn ardndan gelmez, çünkü o,

cezalandrma ve intikama tam olarak inanmaz. Mafiret de günahn

ardndan gelmez vc bu durumda mafiret
c

ikab’ diye isimlendirilmez.

yiliin karl ‘sevap’ diye isimlendirilir. Bunun nedeni, çabuk ve

acele olmasdr. Böylece kendisini hak eden iyiliin kendisinde gerçek-

leir. Çünkü sevap, bir eye hzla ve süratle gidildiinde söylenen sâbe

ilâ e-ey' (hzla ona yöneldi) ibaresinden türetilmitir. Bu nedenle Al-

lah ‘Rabbinizden olan mafirete kounuz’8 ve ‘iyiliklere koarlar, onlar iyi-
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likler için yarr” buyurmutur, Allah burada iyiliklere komay tevik

etmitir. yiliklere ise, günahlarla ve mafiret isteyerek koulur. Çünkü

onlar ancak günaha gelir. Gerçi kul, kendisine günah ulaamayacak e-

kilde, bazen gizlenebilir. Bu durumda o, korunmu ve saknlm de-

mektir. Öyleyse balamann (mafiret, örtme) kulda iki hükmü var-

dr: Birincisi kulu cezalandrmadan gizleyerek günahn silinmesi, dieri

ise, günah kendisine gelmesin diye kulu koruma ve saknmadr. Töv-

bekar, günahsz demektir, çünkü tövbe günahn silinmesidir. Öyleyse

mafiret, ancak tövbe etmemi olduklar durumda günahkârlara gele-

bilir ve hükmü ortaya çkar.

Bu, daha önce kalbinin bir benzerini örenmedii tecrübedir. Bu,

Allah’n güzel isimlerinin hükmü içinde bulunan kullarndaki gizli sr-

larndanchr. Onu Allah ehli müahede yoluyla bilebilir. Böyle bir ey

‘tazmin’ diye isimlendirilmez. Çünkü Allah mafirete komay emret-

mi iken günaha komay emretmemitir. Af ve mafiret günah gerek-

tirdii için -ki insana mafirete komak emredilmitir- mafiretin hük-

münü ortaya çkmasn salayacak eyi yapmaldr. Bir vacibe ulamay

salayan ey de vaciptir. Fakat burada söz konusu olan, bir hüküm ol-

mas yönünden deil, fiil olmas yönünden günahtr. Burada günah

gizlenmi, mafiret ise zikredilmitir. Çünkü Allah, ‘Kukusuz Allah kö-

tülüü (açklamay) emretmez’ 10 buyurmutur. Emir, sözün ksmlarn-

dan biridir. Öyleyse Allah, günah emretmemi, iyilie ve mafirete

komay ve yarmay emretmitir. Bunu anlaynz!

(Hadiste birlikte yaplan hac ve umrenin günahlar silmesi, körü-

ün) demir, gümü ve altnn pasm temizlemesine benzetilmitir. Pas,

doada bu madenlerin cisimlerine ilien eydir. Cisimler kendilerine

ilien pas giderecek bir güce sahip olmadklar için, ateten yardm is-

ter. Ayn zamanda, atei tututurmada havann tututurmasndan yar-

dm istedikleri gibi pasla da havay hareket ettirmeye yardmc olurlar.

Öyleyse pas iki öncülden dolay ortadan kalkmtr; ate ve hava. Bun-

lar iki güçten, lmî ve amelî güçlerden meydana gelmeseydi, bu kez pas

silinmeyecekti.

Daha önce mebrûr hacdan söz etmitik. Bu balamda onun daha

önce söz ettiimizden farkl bir anlam daha olsa bile, sözü uzatmamak

için zikredilen anlam ile yetinilecektir. Çünkü Allah’n eya içindeki sr-
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lar snrszdr. Hatta kalp sahiplerinin bütün hallerinde Allah’tan ba-

kasnn bilmedii kimi srlar vardr. Sradan insanlar, onlar bilemez.

Bu nedenle Allah’n kullarnn içinden seçkinler ‘ilahi genilik nedeniyle

varlkta tekrar yoktur
5
demitir. Örnekler, d görünümleriyle kalpleri,

alglamaktan perdeler. Böylece sradan insanlar varlkta bir tekrar ol-

duunu zanneder. Hâlbuki
‘
Allah geni \e her eyi bilendir’

11
. El-Vâsi’

(Geni) isminin varlyla özdeleen kimse, tekrar dile getirmez. ‘On-

lar yeniden yaratmadan kuku içindedir.’
12

Üçüncü Hadis: Kabe'ye Gelmenin Faziletiyle lgili

Müslim, Ebu Hureyre’nin öyle dediini aktarr:
cHz. Peygamber

öyle buyurur: ‘Bu eve gelip de cinsel ilikiye girmeden ve kavga ç-

karmadan geriye dönen kimse, annesinin kendisini dourduu günkü

gibidir.’ Buhârî’nin Hz., Peygamberden aktard hadiste ise öyle deni-

lir: ‘Allah için hac yapp sövmeyen ve günah ilemeyen kimse...’

Bilmelisin ki, çocuk annesinin karnndan çkt gün, darlktan ge-

nilie, karanlktana çkmtr. Genilik Allah’n her eyi kuatan

rahmetidir. Darlk ise, Allah’n rahmetinin zdddr. Bununla birlikte

rahmet kendisini var ettii için onu da kapsamtr. Böylece âlemdeki-

lcrin nefslerinde maddî ve manevî bir hükmünü meydana getirmitir.

Allah öyle der:
‘

Oradan dar bir yere atldklarnda...” 3 Bu meselede ço-

cuk, Hakkn zdd bir durumdadr. Çünkü Hakk’n nitelii ‘kendisin-

den baka bir eyin olmamasdr.’ Bu durumda ‘Hak var idi’ ve -ne bir

inatç ne bir iddia sahibi- bir ite ona ortak koan ya da öfkeye zorlayan

ya da merhamet isteyen kimse yoktu. ‘Âlemlerden müstanidir.’ Bina-

enaleyh Plak, ezelin neesi içinde ve zatî müstaniliinden kaynaklanan

kemâlinden haz alarak kendisiyle ve kendisi için vard. Öyleyse ‘Allah

var idi, O’nunla birlikte baka bir ey yoktu.’ Allah imdi de olduu

gibidir.

Allah’n âlemi var etmesi, bu doan çocuun var olmasna benzer.

Fakat onun zddnadr: Âlem d varlnda Hakka kar koymu, bir-

lik’te kendisiyle didiinceye kadar da tatmin olmamtr. Hakka yara-

mayan eyi kendisine nispet edinceye kadar da mutmain olmamtr.

Bu nedenlerle Allah, zikrettiimiz hususlarda kendisine itiraz edene
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kar öfkelenme özelliiyle kendini nitelemitir. Bu durumda âlemin

Haktan meydana gelmesi, genilikten darla, sevinçten tasaya doru

çkan birinin haline benzer. Böylece Allah intikam alm, öfke Özelli-

iyle azap ermi, cömertlik özelliiyle balam, rahmet özelliiyle

korumu ve saknmtr. Böylece varlklar, tek bir hakikat içinde çoklu-

a dayanmtr. Onlardan birinin dayand ey dierinin dayand
eyle ayn deildir. Böylece, güzel isimler ve Hakk’rn kendisiyle iliki-

lendirdigi hükümleri farkl yönlerle ortaya çkan mutlak birlik ve tevhid

sevinci kalkmtr. Bu durumda el-Vahid (Bir) ismine ait bir sevinç

kalmamtr. Böylece i, ulûhiyetin birliine (ahadiyet) dönmütür. Bu

ise, çokluun birliidir, çünkü mudak birliin isimlendirilenin bekas

için isimler bunu gerektirmitir. Bu balamda Allah öyle der: ‘lâhnz

tek ilahtr’
14 Halbuki nispederi, isimleri ve yönleri zikretmeye kalk-

mamtr. Çünkü birlik talebi, çokluk talebiyle çeliir. Öyleyse duru-

mun böyle olmas kaçnlmazdr.

Böylece âri’ hac veya umre için evini ziyaret edeni annesinden

doduu günkü haline çevirmitir. Yani o, darlktan genilie çkm-
tr. Böylece kiiyi kendi benzerine benzetmi, daha önce zikrettiimiz

gibi, kendi niteliine benzetmemitir. Fakat bunun olabilmesi, kiinin

hac esnasmda cinsel ilikiye girmemesine baldr. Çünkü cinsel ilikiye

girerse çocuk meydana getirir, dolaysyla çocua benzemez. Çocuk

meydana getirdiinde ise, genilikten darla çkm olur. Çünkü çocuk

nedeniyle malnda bir ortak meydana gelir. Böylece kii, kendi halin-

deki durumundan daha çok çocuk nedeniyle bir hüküm kazanr, ii s-

kr. Bilhassa çocuu, kendisini memnun etmeyen hareketler yaptn-

da darla girer. Çünkü çocuk ona güçlük çkartr ve bir ‘ikinci’nin yol

açt çatma nedeniyle de gönlünü daraltr. Bu nedenle âri’, evini zi-

yarete gelen kiinin cinsel ilikiye girmemesini ve taknlk yapmamas-

n art komutur. Baka bir ifadeyle, efendisine ‘kar çkp’ O’nun ni-

teliine sahip olma iddias tamamal, niteliklerinde O’nunla didi-

memelidir, Çünkü fasldk, ‘(emre kar) çkmak’ demektir.

Allah karsnda varlk halindeki durumu yokluk halindeki gibi

olan kimse, Allah’a hakkn veren kiidir. Bu dermansz hastala kar

Allah insan öyle bir ilaç kullanmaya sevketmitir. ‘nsan önceden bir

ey deil iken kendisini yarattmz hatrlamaz m?” 5
Allah insana ‘varlk

eylii’nde benimle beraber ol der. Bunun anlam udur: Mevcut ol-
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madnda varlk eyliinde benimle beraber ol. Bu durumda ben bu-

lunduum hal üzere kaldm gibi sen de bulunduun hal üzere (yok-

luk) kalrsn. Bizden bu ilac kullanan kimse, Allah’n hakkn bilir ve

gereken eyi kendisine verir. Bilmeyen ve bu ilac kullanmayp kart-

ran kimsenin ise sevinci esnasnda hastalklar ve üzüntüleri çoalr. Se-

vinçli ve mutlu olduu ilerde Hakkn kendisine kzmasna yol açar.

nsann sevindii baz durumlara Allah kzar. Öyleyse, bu hadiste bu-

lunan srlara bu ve benzeri ekillerde dikkat ediniz! Çünkü hadiste pek

çok bilgi vardr, hepsini tek tek zikretmek sözü uzatr.

Dördüncü Hadis: Arife Gününün Fazileti

Müslim, Hz. Ae’den Hz. Peygamberin öyle dediini aktarr:

‘Arife gününden baka Allah’n, kendisinde kulu ateten daha çok kur-

tard gün yoktur. O gün Allah yaklar, sonra meleklere kar kulla-

ryla övünür ve öyle der: Bunlar ne istiyor? Melekler ‘senin bala-

man ve kendilerinden raz olman istiyorlar
5

derler.

Hakkn maksad, meleklerin onlarla övünmesini salamaktr. Kul-

larnn ne istediini sormas ise, övünme niyeti üzerinde ince bir per-

dedir. Bu perde, meleklerin kalplerini onarma amacn tar. Allah’n

kullarnda zelillik ortaya çkm, arzu ve .ehvetler onlar köleletirmi,

onlar da bunlarn kölesi haline gelmitir. Allah ise, kskançl nedeniy-

le atei yaratmtr. Böylece atq, Allah adna kskançlk duymu, nefse

kulluk eden kullardan intikam almak istemitir. Bir rivayete göre öyle

bildirilir: ‘Köle yoldan çktnda, nankörlük etmi demektir.’ Nankör-

lük boyunduruk altna girmenin seljebidir. Böylece nankörlük nedeniy-

le arzularn kölesi haline gelirler. Ate ise, intikam almak için arzu gü-

cünün dinden insanlar almaya hücum eder. Cehennem onlar ele geçi-

rip cezalandrmak istediinde, Arife günü tesadüf eder. O gün, Allah’n

nezdinde bu kullar hakknda efaatçi olur. Bu efaat, insanlar atein

sahipliinden azat etmekle ilgilidir. Çünkü ate de Allah’a itaatkâr kul-

lardan biridir. Arife gününün efaati karlnda Allah kullara cömert-

liini ihsan eder, onlarn boyunlarn ateten kurtarr. Artk atein on-

lara ulamas mümkün deildir.
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Allah’n (kullarna olan) iyilikleri çok ve temizdir. Allah kullarnn

kalplerini arzularn -kendilerinden deil- deersizlerinden arindirmitir.

Böylece arzularn kendilerini kullarda brakm, arzularn, raz olmaya-

ca ilere yönelmesini ortadan kaldrmtr. Kullar Arafat’ta durdur-

duunda, melekler kendilerine baksn diye, arzularn onlarn üzerinde

gösterir. Meleklerde arzu gücü bulunmad için, özü gerei itaatkâr-

drlar, kendilerini Rabbe itaatten alkoyacak bir arzu engeli onlarda bu-

lunmamtr. Bu nedenle meleklerin onlarn nezdinde bir otoritesi ol-

mamtr. Çünkü onlara kar koyan yoktur. Bu durumda melekler kar-

kovam olmayan akllar olmutur. Melekler kendilerine kar koyan

pek çok arzuyla birlikte kullarn akllarn görüp insan türünün merte-

besinin bundan üstün olduuna tank olduklarnda, unu anlarlar: Al-

lah bu deersiz arzular uzaklatrmada ilahi güç vastasyla meleldere

yardm etmeseydi, bunu baaramazlard. Allah melekleri insan sulad
arzularla snasayd, bu arzular kendilerinden uzaldatramazlard. Böy-

lece neftleri ve Rabbe yaptklar ibadetleri gözlerinde küçülür, bütün

gücün Allah’a ait olduunu, Allah’n onlara kar otoritesi yüce, büyük

inayet sahibi olduunu anlarlar.

Allah’n (insanlarla meleklere kar) övünmesindeki amaç budur.

Bu nedenle Hak, kendisini kullara yaklamak özelliiyle nitelemitir.

Yaklamann amac, meleklerin farknda olmayaca yönden, çirkin ve

baya arzular kendilerinden uzaklatrmada kullarn yardm istemesini

salamaktr. Sonra, Allah meleklere -kendisi en iyi biliyorken- öyle so-

rar: ‘Onlar ne istiyor?’ Bunun amac; meleklerin, kullarn, akllarnn

otoritesinin arzularna hâkim olduunu görmelerini salamaktr. Ayr-

ca bu soru, kullarn Allah’n karsnda Allah’tan baka her eyi unuta-

rak dua, yakar ve snma ile Allah’a yöneldiklerini meleklere gösterir.

Beinci Hadis: Hac Allah'n Konuudur

Nesâi, Ebu Hureyre’den öyle bir hadis aktarr: Hz. Peygamber

öyle buyurur: ‘Allah'n konuklar üç kiidir: Gazi, hac ve umre yapan

insan.’

Hadiste Hz. Peygamber, baka bir yerde deil, bilhassa evinde

Hakk arayanlar kastetmitir. Çünkü insanlar her nerede olurlarsa ol-
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sunlar, Allah onlarla beraberdir. Beraber olduun kimse ise, sana ko-

nuk gelemez. Fakat Allah’n, kullan içinde bir takm nispet ve izâfeleri

vardr. Nitekim Allah öyle buyurur: ‘O gün takva sahiplerini Rahman’

a

konuk olarak götürürü^.’ 16 Allah takva sahiplerini Rahman’n konuklar

yapmtr, çünkü Rahman’dan saknlmaz! Onlar ise. Hakkn kendile-

rine tecelli ettii baka bir ilahi ismin hükmü altnda takva sahibi idiler

ve Haktan saknyorlard. Allah ise, içinde bulunduklar saknma haline

kar ‘cman’ vermek isteyince, onlar cr-Rahman ismine tamtr. Bu

isme konuk olduklarnda ise, kendilerine eman vermitir.

nsanlar ev ve mallarna Hakk vekil brakarak hacca geldiklerin-

de, ‘evin Rabbi’ ile ilikileri de böyledir. Bu durum, yolcunun duasyla

ilgili bir hadiste dile getirilmitir, insanlar bu ismi terkeder ve yolcu-

luklarnda kendilerine elik eden ilahi bir ismi kabul ederler. Hadis bu-

nu dile getirmitir. Bütün bunlarda Hakikat birdir. Bu nedenle ‘yolcu-

lukta arkada evde vekil olan scnsif denilmitir. nsanlar Eve ulatkla-

rnda -ki ev hükümdarn kökü ve mertebesidir- yolculukta kendilerine

elik eden ilahi isim, evde vekil olarak kalan ismin durumundan onlar

perdeler. Evde vekil kalan isim el- Hafz ismiydi. Bu durumda evin

Rabbi onlar karlar ve sa elini uzatr, onlar da eli öper, hac ve umre-

lerini tamamlayncaya kadar evini tavaf ederler. Haccn her unsurunda

yeni bir ilahi isim onlar karlar; bir unsurdan dierine kadar kendile-

rine elik eden ilahi ismin elinden onlar teslim alr. Bu durum, evlerine

dönünceye kadar böyle devam eder. Böylece insanlar eve döndüklerin-

de, ailede vekil braktklar ilahi ismin otoritesi altna girerler.

yice düünürsen ‘Allah’n konuu’ bu demektir.

Altnc Hadis: Kabe'ye Hacca Gitmek Kur'an Ehli Olan

Bu Ümmetin Özelliklerindendir

Tirmizî, Ali b. Ebu Talib’in öyle dediini aktarr. Hz. Peygamber

öyle demitir: ‘Kendisini, Allah’n evine ulatracak bir binek ve yiye-

cee sahip iken hacca gitmeyen kimse, Yahudi veya Hristiyan olarak

ölmekten baka bir eyi haketmez. Çünkü Allah yüce kitabnda öyle

buyurur:
‘mkân bulanlar için Kabe’yi haccetmek Allah’n insanlar üzerin-

deki hakkdr,’17
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Tirmizî, hadisin garîb-hadis olduunu ve isnadnda farkl görüle-

rin olduunu söylemitir.

Tevrat ve ncil ehli (Yahudi ve Hristiyanlar) bu evi ziyaret etmekle

yükümlü olsalard, hadiste ‘Yahudi ve Hristiya olarak ölmekten baka

yol bulamaz’ denilmezdi. Öyleyse Allah Yahudi ve Hristiyanlar evine

çarmamnr. Baka bir ifadeyle bu durumda olmayan kimse Kur'an

ehli deildir.

Vekil, kendisini vekil brakann malnda tasarruf yetkisine sahiptir,

fakat mala sahip olamaz. ‘Allah'n sizi vekil yapt eylerden harcaynz.

n8

Allah vekile harcamay belirledii konularda harcama yapmasn em-

retmitir. Harcama yaplacak ilerden birisi de hacdr.

Vekil Haktr, O’nu vekil yapan ise kuldur. Burada vekil (Hak),

maslahat kendisini vekil brakandan daha iyi bilir. Allah hac yapmada

kul adna bir maslahat göstermitir. Mal ise vekilin elindedir. O, eli

maldan çkarlamayacak bir vekildir. Allah, insana hacca gidecek im-

kân verip de insan hacca gitmezse, onun aklszl ortaya çkar ve bu

durumda hakim o kiinin malna snrlama getirir. Bu durumda slam,

mal sahibine bir snrlama getirir ve onu aklszlara katar.
‘

Dikkat ediniz'

Onlar aklszdr, fakat bunu bilmezler.’
19 Halcim dilerse ona Yahudi veya

Hristiyan hükmüyle hükmeder. Bunlar, bu yararla yükümlü olmayan

kimselerdir, dolaysyla bu gibi kimselerin slam’da bir pay yoktur.

Çünkü hac slam’n unsurlarndandr. O ise, imkân bulmu ve bunu

yapmamtr. slam’dan ayrldnda ise, hangi dine dönerse dönsün

birdir.

Yedinci Hadis: Haccn Farz Olmas

Müslim, Ebu Hureyre’nin öyle dediini aktarr: Hz. Peygamber

bir hutbe okuyup öyle demitir: ‘Ey insanlar! Allah size hacc farz

klmtr, siz de hacca gidiniz.’ Bir adam ‘her yl m?’ diye sorunca, Hz.

Peygamber cevap vermemi. Adam sorusunu üç kez yinelemi. Bunun

üzerine Hz. Peygamber öyle demitir: ‘Evet deseydim farz olacakt ve

siz onu yapamayacaküz.’ Sonra öyle eklemitir: ‘Size neyi verirsem,

onunla yetininiz. Sizden önceki ümmetler çok soru sormalar ve pey-

gamberleri hakknda görü ayrlna dümeleri nedeniyle yok olmu-
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lardr. Ben size bir ey emredersem, gücünüz ölçüsünde yapmaya çal-

nz, bir eyi yasaklarsam o eyi braknz.’

Nesâi, bn Abbas’tan öyle aktarr: ‘Evet deseydim, farz olacakt,

sonra emri duymayacak ve itaat etmeyecektiniz. Fakat farz olan hac bir

tanedir.’

Yükümlü tutan ulûhiyetinde tektir ve O ‘Sizin ilahnz tek bir ilah-

t r
,2u buyurmu, sonra evinde kendisine yönelmeyi emretmi, bu yö-

nelmeyi tanmlam, mutlak birlikle ilikisi nedeniyle onu tek bir hac

yapmtr. Bu durumda, unsurlar balad eyle bitirmitir ki, o da

birliktir. Öyleyse slam ‘Allah’tan baka ilah yoktur’ ifadesiyle balam,

hac ile sona ermi, onu ömürde bir defa olarak belirlemitir. Bu neden-

le haccn farz oluu, namazn farz oluunun yinelenmesi gibi günlerle;

ya da senenin geçmesiyle zekâtn farz oluu gibi senelerle; ya da her

sene Ramazan’n giriiyle orucun farz oluu gibi yinelenmemitir. Hac

bunlara benzemez ve o mutlak birlie sahiptir. Çünkü ilahi ilerde son

ilkin ayndr ve ona kendi hükmüyle hükmeder.

Bu hadisin metninde pek çok hikmet vardr ki onlar zikretmeye

balasaydk söz uzard. Bu konuyla ilgili hadisler pek çoktur. Biz ise,

her hadisten Rh’un O’nun emrinden tecellisiyle -ya da istediini söy-

leyebilirsin- kalbime aktard kadarn alyoruz.

Sekizinci Hadis: Hiç Hac Yapmamak

Ebu Davud, bn Abbas’tan öyle bir hadis aktarr: ‘Hz. Peygam-

ber öyle buyurmutur: ‘slam’da sarûret (haccn bütünüyle terki) yok-

tur.’ Darekutnî’nin aktard hadiste ise Hz. Peygamber’in ‘Müslüman

için ‘sarûre’ denilmesini yasaklad’ aktarlmtr. Her iki hadis hak-

knda da konuulmutur.

Hadiste geçen ‘sarûre’, ömründe hiç hacca gitmeyen demektir.

Müslüman, müslümanl (teslimiyeti) kesinlemi kimse demektir.

Müslümann niyetinde hacca gitmek mutlaka vardr. nsan namaz bek-

ledii sürece namazda sayld gibi, kendisini hacca ulatracak sebep-

leri bekledii sürece de hacda saylr. Dolaysyla böyle bir insan için

‘hacca hiç gitmeyen’ denilemez, çünkü o hac saylr. Ölürse, bekledii

için hacca gitmi kimsenin sevabn alr. Nitekim namaz beklerken
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ölen insan da namaz klm saylr. Öyleyse slam’da ‘hacca gitmemek’

diye bir ey yoktur.

Dokuzuncu Hadis: Kadnn Hac çin Kocasndan
zin stemesi

Darekutnî, bn Ömer’in öyle dediini aktarr: ‘Hz Peygamber

öyle buyurmutur: Evli ve zengin bir kadma kocas hacca gitmek için

izin vermezse, izinsiz hacca gidemez.’ Hadisin rivayet zincirinde bilin-

meyen bir râvi vardr. Ona Muhammed b. Ebi Yakub el-Kirmani deni-

lir. Hadisi Haan b. brahim el-Kirmani’den rivayet etmitir.

Eini hacca gitmekten alkoyan bir koca, Allah yolunda alkoyan

kimselerdendir. Fakat bu durum kadnla birlikte yolculuk yapabilecek

mahrem bir insann bulunmas durumunda böyledir. Kadn uzak di-

yardan geldiinde, yannda mahremi bulunmaldr. Mekke’de ise koca-

snn iznine gerek yoktur, çünkü o hac mekânndadr. Nitekim kadn

namaz için ya da Ramazan orucu için ya da müslüman olmak için ya

da zekât vermek için kocasndan izin istemez.

Hac, hacca gitmemi kimse için farz yerine getirmek üzere Ka-

be'ye yönelmek demektir. (Kadnn simgesel anlam olan) Nefsin Al-

lah’ bilmeye yönelmesi söz konusu olduunda, bu konuda aratrma

yapmak, nefsin zâtndan kaynaklanmaz. Çünkü nefs, öncelikle maddî

ve manevî zarar kendisinden uzaklatrma ve yarar kendine çekme

özelliinde yaratlmtr. Nefs ise, Allah’ bilmek hakknda düünme-

nin, kendisini Allah’a yaklatrp yaklatrmayacan bilemez. Bu esna-

da nefs, (neyle sonuçlanacan bilmedii bir ile) ilgilenirken kendine

haz veren eyleri terk etmek durumunda kalmas nedeniyle zarar görür.

Bu nedenle nefsin üzerinde hüküm sahibi birisinin bulunup kendisine

inceleme izni vermesi gerekir. Bu durum, kocann eine izin vermesine

benzer.

içimizden bazlar ‘nefse akl izin verir’ demitir. Akl nefse izin

verdiinde, nefs aklî kandarn verisiyle Allah hakknda aratrmaya

balar. Herhangi bir eyi bilmek, butun akl sahiplerine göre, o eyi

bilmemekten üstündür. Çünkü nefs eyay bilmekle, baka nefslere kar-

üstünlük kazanr. Özellikle de snaî olan ya da olmayan bilgilerden
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habersiz kalan nefslerin bilgili nefslere muhtaç olduuna tanklk etti-

inde, bilginin deerini açkça örenir. Bu durum, söz konusu bilgiyle

ilgilenmenin Allah’a yaklatran ve O’nun kanndald mertebeye adm
atmay mümkün klan bir ey olduunu bilmediinde böyledir.

çimizden bazlar ‘bu meselede kadnn ei eriattr’ demitir. e-

riat konuyla ilgilenme iznini nefse verirse, öreninceye kadar nefs o

bilgiyle ilgilenir. Bu bilgiden ise. Yaratannn birliini, O’na gereken

özellikleri, hakknda imkânsz olan ve yapabilecei fiilleri örenir. Bu

konudaki aratrma sayesinde ise, yaptklarnda ya da sakndklarnda

kurtulu ve muduluklarn bulunduu hususlar açklamak üzere Al-

lah’n kullarna peygamberler gönderdii de örenilir. Böylcce bu ko-

nudaki aratrma, dinen bir yükümlülüe dönüür. Çünkü eriat, bu

bilginin sabit olmas için insanlarn onu aratrmasn art komutur.

Bu husus, kelamclar arasnda görü ayrlna yol açm bir meseledir:

Acaba Allah’ bilmek aklla m, yoksa eriatlam insanlara farz olur?

Her durumda nefsin ei Earilere göre eriat, Mutezile’ye göre

akldr. Bu özel fiilde nefsin kendiliinden bir hükmü ya da bir haz el-

de etmesi söz konusu deilse zorunluluk anlamnda bir aratrmas

yoktur. Söz konusu haz, kendisinin bilip dier nefslerin bilmedii ko-

nularda insanlar kendisine muhtaç olduunu bilmesinden kaynaklanan

bir tür bakanlk tutkusuna dayanr. Nefs, hac zamannda hac mekâ-

nnda bulunduunda -kocas yannda olsa bile- kadn konumundadr.

Kocas hac yapan kimselerden ise, durum daha da pekiir.

Onuncu Hadis: Kadnn Kölesiyle Birlikte

Yolculuk Yapmas Zayidir

El-Bezzar, bn Ömer’in öyle dediini aktarr:
c

Hz. Peygamber

öyle buyurmutur: Kadnn kölesiyle yolculuk yapmas, ziyandr.’ Ha-

disin isnat zinciri hakknda farkl görüler vardr.

Allah’ bilme yolunda nefsin eriata iman ederek yolculuk yapmas,

son derece övülen ve mutluluk salayan bir itir. Bu durumda akl da

nefsin köleleri arasndadr. Çünkü nefs Allah’ bilmek hakknda âi’nin

(Peygamber) getirdii her eyi kabul ederek akl üzerinde hükümran-

dr. Böylece nefs Peygamberin Haklan nitelikleriyle ilgili aldn im-
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kansz sayd bilgileri örenmede aklla beraber yürüyebilir ve -iman

olmakszn- aklla hareket edebilir. Nefsin böyle yapmas, doruluk ve

kurtulu yolundan ayrlmas demektir. Birinci yolculuk eriat sabit ol-

mazdan önce ise, köle akl deil, arzu olmaldr.

Ncfs arzusuna elik ederek hareket ettiinde, arzu gücü onu do-

ruluk, kurtulu ve mutluluunun bulunduu yoldan saptrr. Allah Te-

ala öyle buyurur:
*Arzusunu ilah edineni gördün mü?’21 Baka bir ayette

c
Rabbinin makamndan korkup nefsi arzudan alkoyan kimseye gelirsek. .

.

nt

denilmitir. Yani, nefsi arzuyla hareket etmekten alkoyan kimse de-

mektir. Arzu gerçekte nefsin kölesidir, çünkü o nefsin niteliklerinden

birisidir. Bu niteliin ancak nefsle birlikte varli söz konusu olabilir,

kendi bana var deildir. Öyleyse nefs arzu gücünün sahibi iken arzu

gücüne uyduunda, arzu gücü nefsin sahibi haline gelir. Arzu gücünün

ise, ne akl ne iman vardr. Bu nedenle, nefsi tehlikelere atarak yok

eder. âri’ ise, bu durumu kadnn kölesiyle ilikisinde maddî yolculuk-

ta dikkate alm, onu belirttiimiz hususa bir uyar yapmtr.

On Birinci Hadis: hramda Saçn Bal Sürülerek

Tek Örgü Yaplmas (Telbîd)

Ebu Davud, bn Ömer’den Hz. Peygamberin bam balla ovdu-

unu aktarr.

(Saç anlamndaki) a’r, uur kelimesinden gelir. Telbid ise, tek

parça olacak ekilde saçlarn örülmesidir. Bu davran (Bâtnî anlamn-

da), kendi nezdindc dince çoalm ilahi nitelikleri veya alda göre ilahi

ilikiyi tek bir hakikate döndürmesi demektir. Dince olanlara örnek

olarak Allah’n güzel isimlerini, akli olanlara örnek olarak ise teorik ka-

ntlarla sabit olan anlamlar verebiliriz. Nitekim Allah
c

ster Allah ister

Rahman deyin, hangisiyle dua ederseniz en güzel isimler O’na aittir™ ve

clahnz tek bir ilahtr’
2* buyurur.

Hz. Peygamber saçn, bu Fiilin yaplabildii hatmî (saç renklen-

dirmede kullanlan bir bitki) ile veya baka bir eyle deil, balla ovarak

tek örgü yapmtr. Bal vahiyden nasibi olan bir hayvan türünün ürünü

olduu için, kendisiyle Peygamber arasnda iliki kurulabilmitir. Çün-

kü Hz. Peygamber vahiy alan bir peygamber olduu gibi an da
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vahyedilen bir canldr. Öyleyse ar karsnda bal Peygamberin getir-

mi olduu Kur'an- Kerim ve hadisler gibi ilimlere benzer. Allah öyle

buyurur: ‘Rabbin arya vahyetti.’25 Hz. Peygamber bize çoalan hüküm-

leri tek bir hakikate indirgemenin teorik akldan kaynaklanmadn,

bunun ancak ilahi bir vergi ve kukunun kendisini kirletemeyecei

rabbani kefte yaplabileceini öretti. Ba baka herhangi bir eyle

deil balla ovmann bâtn yorumu budur.

On kinci Hadis: hram Giyen nsan Küdum Tavafndan
Sonra Sadece faza Tavafn Yapabilir

Buhârî, bn Abbas’u öyle dediini aktarr: ‘Hz. Peygamber Me-

dine’den ayrld.’ Burada veda hacc kastedilmektedir. Hadisin deva-

mnda ‘Arafat’tan dönünceye kadar küdum tavafndan sonra Kabe’ye

yaklamad’ denilir.

badet davranlar, Allah tarafndan belirlenmeye dayanr. Bu iba-

detlere herhangi bir ey ilave etmek ya da çkarmak mümkün deildir.

Hac için ihram giyen kimse, namaza balayan kimse gibidir. Bu neden-

le sadece yapmas emredilen eyi yapabilir. Ibadederin bir ksm yapl-

mas ya da yaplmamas serbest braklm ksm iken bir ksm yapl-

mas tevik edilmi, bir ksm kemâline zarar veren fiillerdir. Bir ksm
ise, kendisi ibadet olsa bile yaplmas ibadeti bozan fiillerdir. Buna ör-

nek, namazda iken konumas gereken kimseyi verebiliriz. Böyle bir

durumda konuan kimsenin namaz bozulur. Ya da yapldnda na-

maz bozan bir fiili ileyenin durumunu örnek verebiliriz. Hacnn ih-

ramlyken tavaf yapmasnn haccn geçersiz klmayaca ya da iptal

etmeyecei hususunda bilginler arasnda görü ayrl yoktur.

Hakikatler deimez ve gönüllü ibadet vacip olamaz. Gönüllü

ibadet, insann yapp yapmamada serbest olduu davranlardr, dilerse

yapar dilerse yapmaz. Öyleyse yapmak ve yapmamak insana kalmtr.

Yapmamay uygun gören içimse haramlk ya da mekruhluk yönüyle

gönüllü ibadetin hükmüne edd etmez. Yapmay uygun gören ise, iba-

detin farz balonundan hükmüne etki etmez. Bu durum, dinin be te-

mel hükmünde geçerlidir. Öyleyse kul için gönüllü ibadet Allah’n fiil-

lerinin Allah ile ilikisine benzer. Bu fiilleri Allah’n yapmas ya da



Yetmi Birinci Ksm 29

yapmamas zorunlu deildir. Bu nedenle Allah insan bu konuda ser-

best brakmtr. Hakkn niteliiyle niteleniinde kulun en yetkin hali,

mubah fiilleri yapmasdr, çünkü bu fiilde rablk (otoritesi) açkça gö-

rülür. Mubathk, nefsin makam ve hakikati demek olduu gibi dinin

be hükmünden akima geleni de mubahtr. Çünkü nefs Allah’n kendi-

sini yaratt ‘sûret’ üzerindedir. Öyleyse nefsin hükmü de öyle olmal-

dr.

Farza benzemeye gelirsek, (gönüllü ibadeder içerisinde farza ben-

zeyen ey) yalnzca adaklarda olabilir. Çünkü Hak, bize kitabnda zik-

retmi olduu durumlar kendisine vacip klmtr. Adak sahibi de, Al-

lah’n ona farz klmad bir takm eyleri kendisine farz klar. Öyleyse

Allah’n kula adan yerine getirmeyi farz klmas, kulun kendisine bu

ibadeti farz klmayla ilikisinden kaynaklanr. Bu durumda gönüllü

ibadette olduu gibi adan farz oluunda da benzerlik güçlenir.

Yasaklamaya gelirsek, yasaklamada benzerlii engelleme söz konu-

sudur. Allah öyle buyurur: '"O’nut benzeri yoktur ,’
26 Burada varlklarn

O’na benzemesi engellendii gibi farz yaplan bir eyin O’nun farz say-

dna benzemesi de engellenmitir. Böylece insan hakkndaki yasak-

lama, benzerlik kabul edecek surette görünmek eklinde olmutur. Bu-

nunla birlikte gerçek, benzerliin reddini gerektirir, halbuki biz onu bu

konuda ortak yapmtk. Çünkü O, bize benzemeyi kabul etmedii gi-

bi biz de O’na benzemeyi kabul etmeyiz. Gerçekte ise böyle deildir

fakat O bunu tercih etmitir. Yani bu makamda kullar için bulunmu-

tur. Böylece bize yasaklad gibi aksine bulunma imkân olduu bir

durumda engellemeyle kendisi hakknda hüküm vermitir. Her iki du-

rumda da bir tür benzerlik gerçeklemitir.

Farzdaki benzerlii gelirsek, bu benzerlik, Allah’n kendisi hakkn-

da zorunlu olan özellik üzerinde bulnmasyken, bizim de bize zorunlu

bir durumda bulunmamzdr. Allah, Ebu Yezid’e öyle demitir: ‘Bana

ait olmayan özelliklerle bana yakla.’ Bunlar, horluk ve yoksulluktur.

Öyleyse zenginlik ve izzet zât bakmndan Allah’a zorunlu iken horluk

ve yoksunluk da zâtmz bakmndan bizim admza zorunludur. Bu

özden kaynaklanan (zâti) zorunluluktur. Bir zorlaycdan (d sebep)

kaynaklanan zorunlulua gelirsek, Allah bizim kendimize farz klmad-

mz bir takm eyleri kendiliinden bize farz yapmtr. Allah kendi-



30 Fütûhât- Mekkiyye 6

mize farz yapmamz nedeniyle baz eyleri bize farz klm da olabilir

ki, örnek olarak ada verebiliriz. Allah âlemi yaratmay kendiliinden

nefsine zorunlu kld. Buna O’nu zorlayan, âlem hakkndak bilginin ve

varln kemâle ulamasn dilemesidir. Bu ikisi kemâlin sahibi olan Al-

lah’tan âlemin yaratlmasn talep etmitir. Allah kemâlinin bir .hükmü

olduunu, fakat bir ilgisinin olmadn görünce, bu hükmün (iliecei

bir eyi) talep etmi, bu talebiyle de kendisini içinde görecei kemâlin

bir sûretini meydana getirmeyi kendisine zorunlu klmtr. Muhakkik-

lere göre, bir ey kendisini kendisinde göremezken baka bir eyde

kendisi vastasyla kendisini görebilir. Bu nedenle Allah, kendilerinde

sûretlerimizi görelim diye aynay ve parlak cisimleri yaratt. Öyleyse

sana, sûretini kendisinde gördüün her ey aynadr. Hz. Peygamber

‘Mümin, kardeinin aynasdr’ buyurdu. Bu nedenle Allah, âlemi ya-

ratm, varlk onunla kemâle erdii gibi hakkndaki bilgi de kemâle

ermitir. Böylece Allah, kemâlini varln kemâlinde görmütür. te
bu, bir neden dolaysiyla zorunluluktur. Böylelikle bir neden dolaysy-

la zorunlu olmada benzerlik meydana geldii gibi hükümlerde de ben-

zerlik meydana gelmitir.

Mendub ve mekruh ise, aralarnda bir derece bulunsa bile, muba-

ha katlr. Mendub, yapanna övgü kazandran, yapmayanm ise knan-

mad ilerdir. lahi mertebede mendubun benzeri, Allah’n kullarna

verdii fazladan nimet ve ikramlardr. Bu nedenle Allah övülür, fakat

yapmazsa knanmaz. Çünkü hakk yerine getirilmi olan ihtiyaç, fazla

nimeti gerektirmez. te mendub benzerlii budur. Mekruh benzerlii

ise, Allah Teala’nn kendisinden söz ederken ‘O kerih görür’ demesidir.

Allah kutsi bir hadiste ‘onun kötülüünü kerih görür’ demitir. Bir

ayette ise ‘O kullarnn inkâra dümesine raz olmaz1,7
buyurur. Din ba-

kanmdan kerahet, yapmayann övüldüü, yapann knanmad fiiller-

dir. Bu balcmdan tersinden menduba benzer. Kul zarar bulunan bir

konuda bir amaç tayabilir -ki insanlar arasnda çounlukla olan du-

rum budur- ve bu amaca ulamay Allah’tan ister. Allah ise bunu o kii

için yapmaz. Kul, Allah’n o ii yapmamasndan honutsuzluk duyar ve

öyle der: ‘Belki Allah bu ite farknda olmadm yönden bir hayr ya-

ratmtr.’ Bu durum, u ayette dile getirilir:
‘
Belki bir eyi çirkin görür-

sünüz -ki bu amaca uymayan ey demektir- o sizin adnza daha hayrl-

dr m Allah kulun istedii o ii yaparsa, bu nedenle knanmaz. Çünkü
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insan kendinden mazeret getirir ve ‘onu ben istedim
5

der. Mekruh hak-

knda kul ile Rab arasndaki benzerlik budur.

eriatn hükümlerinin ksmlar, ilahi mertebede ve kulda belli ol-

mutur. Bu nedenle sûfler ‘Alem bütün varlk hükümlerinde Haldun

sûretine göre ortaya çkt' derler. Böylelikle yükümlülük iki mertebeyi

içermi, iki surete yönelmitir. öyle bir soru yöneltebilirsin: lahi mer-

tebede bilgisizlik yok iken, baz eyleri bilmemede nasl bir benzerlik

düünülebilir? Bu konuda u dizeleri söylemitik:

Dersem ki ben Rah’tan baka deilim

O 'ben’im, çünkü o bilmez

Ben ben olandan daha cahilim

O benim, öyleyse fiil yapan kimdir?

Bir insan unu diyebilir: Allah mazharlar bulunduklar hal üzerey-

ken onlarda zuhur edendir. Onlarda zuhur eden ise bir takm eyleri

bilmek bir takm eyleri de bilmemek özelliiyle nitelenendir. Bunu

ona veren, kendisiyle boyandnda mazharn istidaddr. Benzerlik bu

noktada geçerlidir, hatta tam bir ayniyet vardr. Cüneyd bu balamda

öyle demitir: ‘Suyun rengi kabnn rengidir’

Yetmi birinci ksm sona erdi, onu yetmi ikinci ksm takip ede-

cektir.





[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
YETM KNC KISMI

Rahman vc Rahim Olan Allah'n Adyla

On Üçüncü Hadis: hramdan Sonra hraml Üzerinde

Güzel Kokunun Kalmas

.

Müslim, Hz. Aie’nin öyle dediini aktarr: ‘Adeta, ihramlyken

Peygamberin saçnn ayrm yerindeki güzelliin parlaklna bakyor-

dum.’ Nesâi bu hadise ‘hramlyken üç gün sonra ifadesini eklemitir.’

Yani ihraml, ihramdan çktktan üç gece sonra demektir.

Allah temiz (et-Tayyîb) diye isimlendirilmi, bir takm durum ve

yerlerde kendisine ‘temiz’ diye nitelendirdii özelliklerle yaklamay

emretmitir. O’nun niteliklerinden birisi de, cömertliktir. Allah onu

bizde kendisine yaklama niteliklerinden biri yapmtr. Hakk’n kendi-

sini niteledii bütün niteliklerde de durum böyledir. Öyleyse ihraml

insanda temizliin kalmas, Hakk’n niteliinin o kiide kalmasnn bir

yönüdür. Çünkü Allah o özellii yaratm ve kendisiyle nitelenmesinin

mümkün olduu bir durumda o özellikle ahlâklanmtr. Hakkn nite-

likleri ile muüak anlamda nitelenmek mümkün deildir. Allah o nite-

likler adna bir takm hal ve mekânlar belirlemitir. Bunu anlaynz!

On Dördüncü Hadis: Temizlenmemi Bir Yala
Yalanan hramlnn Durumu

Trmizî, brkad es-Sebhî’den, o da Said b. Cübeyr’den, o da bn
Ömer’den öyle aktarr: ‘Hz. Peygamber ihraml iken süzülmemi

(mukattit) yala saçn yalard.’ Ebu sa öyle der: Mukattit, temiz-
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içnmi demektir. Hadisin isnat zinciri hakknda Firkad’den dolay fark-

l görüler vardr.

Zeytinya nurlarn hammaddesidir. Hacdaki uygulamalarn çok-

luu nedeniyle baka herhangi bir ibadeti yerine getirenden daha çok

ihrama giren kii ona yarar. Onun Allah’nn bekas için zey-

tinyana ve benzeri yalara yerletirdii ilahi nurla desteklenmedii

için güçlü olmazsa, hacdaki uygulamalarn büyük ksmn anlamaktan

mahrum kalabilir. Hz. Peygamber zeytinyayla yalanmak suretiyle

Allah’na yardmna dikkat çekerek öyle buyurur:
‘
O'nun ya nere-

deyse bir ate dokunmasa bile aydnlk verir. O nur üstüne nurdur .

529
Allah

onu bir nur vek yapmtr. ‘Allah dilediini nura ulatrr .

530 Rehber-

lik, klavuz ile olabilir ki burada klavuz zeytinyadr. ‘Allah bir insan

için nur yaratmazsa, onun nuru yoktur .’’ 31 Nurun varln senin üzerinde

baki klan her ey, onun adna yaranlmtr. Esaslar dikkate almak, bil-

gi ve hikmette salamln ve yerleikliin bir parçasdr.

On Beinci Hadis: hram Gecesinde

Kadnn Kna Sürmesi

Darekutnî, bn Ömer’in öyle dediini aktarr: ‘hramlyken kad-

nn kna sürünmesi ve ban koku bulunmayan bir eyle bir kez yka-

mas, sünnettir. Ütül olarak ihrama girmez.’ Hadiste geçen utûl, süsten

yoksunluk demektir.

Güvenilir bir rivayette Allah’n güzel olduu ve güzeli sevdii bil-

dirilir. Hak, kendisiyle güzelleilen eye daha yarardr. ‘Her mescide

gidite süslerinizi alnz.
’33

âri’ kadm geceler arasnda Kadir Gecesine

katmay istemitir. Çünkü dier geceler Kadir Gecesinin süsünden

yoksun olduu gibi kadn da ziynet olmakszn ihrama girdiinde buna

benzer. Kadna örtünmek emredilmiken ihramda (yüzünü) açmak

emredilmitir. âri’ ise, ihram esnasnda kadnda tesettür hükmünün

bir yönünün bulunmasn istemi, bu nedenle kadn knalanm, derisi-

nin beyazln knann kzllyla örtmü, kna süsüyle bir örtü haline

gelmitir.

Hadiste âri’ kadna Allah’n ziynetiyle (süs) süslenmeyi mubah

klmtr. Allah’n ziyneti ise, O’nun isimleridir. Bâtnî yorumda kadn,
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insann nefsidir. Allah’n isim ve nitelikleriyle ahlâldanan kimse ise, Al-

lah'n kitabnda ve Peygamberin dillerinde kullar için ortaya çkartt

ziynetiyle süslenmi demektir. Özellikle, haram aylar ve Zilhicce aynda

durum böyledir. Haram aylar derken, hacnn ihrama girdii aylar

kastetmekteyim. hram (ay anlamndaki ehr ile öhret arasnda iliki

kurularak) bütünüyle öhret demektir, çünkü onda gizlilik yoktur. h-

ramda gizlenmenin izale edilmesi ve soyutlanmann nedeni, bu sayede

insann ihraml olmasm salamaktr. nsan ihram dnda yapabilecei

pek çok iten engellenmitir. âri’ engellemeyi gerektiren örtünmeyi

izale ederek, bu durumu telafi etmitir. Bu nedenle, iki engellenme in-

sanda biraraya gelmez; örtünme ve ihram.

'On Altnc Hadis: Kadnn Yüzüne hram Giymesi

Darekutnî, bn Ömer’den öyle aktarr: ‘Hz. Peygamber öyle bu-

yurmutur: ‘Kadnn yüzünde yasak ihram vardr.’

Burada, örriinme ve perdelenmenin olmay demek olan asla dö-

nü söz konusudur. Asl, bir eyin varl deil, hakikatinin sabit olma-

sdr. Söz konusu ey, bu nitelikle ezelden nitelenmi, kendisine hitap

edildiinde ise hitab duymay kabul edile nitelenmitir. Öyleyse söz

konusu ey, varlk niteliini kabule istidatldr ve mabudu (ibadet edi-

len) görmeye hzla koar. Yolduk halinde mabudu kendisine ‘ol’
33
dedi-

inde, o da olur. Böylece bir yandan kendi bana ortaya çkm bir

yandan çkmam, kendisini var edenin sûretinde engellenmeksizin var

olmutur. Ayn zamanda gördüü kimsenin (Hak) izzetinde zelil ola-

rak var olmutur. Bu esnada perdenin ne olduunu bilmedii gibi onu

tanmaz da.

D varlklarn mertebeleri belirginleip doa canlda ehvt ti mey-

dana getirip onu insann nefsinin hakikatinde bollatrr, çünkü Allah

onun yaratlnda akl, ruhanî ve duyusal güçleri yerletirdiinde ken-

disini bileik olarak yaratmtr. Bu durumda, doal arzuya elik eden

gayret de ortaya çkmtr. Böylece insan, kskançl en çok olan carh

olmutur, çünkü hrs ve vehmin otoritesi insanda dier canllardan da-

ha çoktur. Akl ve kskançlk arasmda hakikat bakmndan bir iliki

yoktur. Bu nedenle Allah, akl insanda kskançln etkin olmasm ge-
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rektiren iki neden olan arzu ve heva gücünün otoritesini uzaklatracak

bir araç olarak yaratt. Çünkü kskançlk, elde edilmek istenilen eye ya

da birisi elde ettiinde bir bakasnda bulunamayacak hususlarda elde

ettii eye kar koyan ve direnen ‘baka’ ve ‘benzeri’ görmek demektir.

Allah insan hrs ve tamahkârlk özelliinde yaratmtr. Bu özellik, in-

sann üzerinde yaratld sûretin otoritesinin ortaya çlanas için, her

eyin onun ve hükmünün altnda olmasn istemek demektir. Çünkü

insann kendisine göre yaratld sûretin hakikati, her eyin onun oto-

ritesi altnda bulunmasn gerektirir. Öyle ki baz insanlar, kskançl

yöneltmemesi gereken alanlara da uzatm böylelikle Allah’a ve yarat-

lan eylere kar kskanç olmulardr. Kul ise Allah için kskanç olmakla

yükümlüdür. Allah’a kar kskanç olamaz. Bu nedenle kskançln

otoritesi insanda zirvesine ulam, onu bilgisizlere katmtr.

Olgun akl ise, baka birisi için deil, srf Rabbi için yaratldn

bilir. Akim kendisi hakkndaki bilgisi kendisini yaratana herhangi bir i

hakknda kar koyacak ya da bir hükümde çekiecek kimsenin olmaya-

can da bilir ve öyle der: O kendiliinde bulunduu hal üzeredir.

Binaenaleyh ‘O’na benzer hiçbir ey yoktur.’ Ben ise kendiliinde bu-

lunduum hal üzere benim ve kendi cinsimden benzerlerim vardr.

Benim bulunduum durumda onun tek özellii, hüküm sahibi olmak-

tr. Onun karsnda benim hükmünü kabul etmekten baka yapacak

bir eyim yoktur. Öyleyse ne çatma vardr ne de kskançlk!

nsan akll olmas yönüyle aklnn otoritesi altnda bulunursa ks-

kançla kaplmaz. Çünkü insan sadece Allah için yaratlmtr. Allah’a

kar ise kskançlk olmaz. Akll insan kskançla kaplrsa iman ba-

kmndan kskançlk duyar. Bu durumda o, Allah için kskançlk duyar.

‘Allah için kskançln’ Allah’n belirledii özel bir yeri vardr ve ks-

kançlk bu yeri aamaz. Öyleyse bu snr aan her kskançlk, akln

hükmünün dna çkp doann hrs ve arzu gücünün hükmünden

meydana gelmitir. Baz insanlar eriatn mubah yapt bir takm du-

rumlar görür ve içlerinden bu konular hakknda hüküm sahibi olsalar-

d onlar mutlaka yasaklar ve engellerlerdi diye düünürler. Bu gibi du-

rumlarda kendi düüncesini Allah'n yapmaya müsaade ettii eylere

yeler. Aklna gelen bu hususlardaki düüncesinde Allah’a ve Peygam-

berine göre daha üstün bir ölçüye sahip olduuna inanr, Belki de öf-

keye kaphr ve öyle der: Ne yapabilirim ki? Bu Allah’n mubah kld
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bir itir! Bunun karsnda sabredelim.’ Böylece isteksiz ve memnuni-

yetsiz bir ekilde Rabbine kar 'sabreder.’ Bu insan tam aldan içinde-

dir ve böyle bir davran Allah karsnda olabilecek en büyük saygsz-

lktr. Bu kii, Allah’n bir bilgiye sahip olarak saptrd kimselerden-

dir. Böyle davranlar, ilk dönemlerde bireysel olarak gerçekleirken

günümüzde bütün insanlarda yaygndr.

Biz ise, Allah’n hüküm koyan (âri’), Peygamberin de kendisine

gösterdii ilerde Allah’n hükmünü bildiren olduunu biliyoruz. Pey-

gamber kendiliinden konumaz, ‘0 sadece, kendisine, vdhyedileni bilir
’34

Allah kendisinden söz ederken öyle der:
c

Senin Rabbin unutan deil-

dir.™ Akln kant da bunu gösterir. Allah kullarndan daha kskançtr.

Allah’n ortaya koyduu yasalar, âlemde maslahat gerçekletirecek i-

lerdir. Dolaysyla bunlar ne azaltlr ne çoaltlr! nsan bunlardan bi-

risini artrr ya da eksiltir ya da âri’nin ortaya koyduu eyleri yap-

mazsa, hiç kukusuz, Allah’n eriat olarak indirip hülcüm olarak ortaya

koyduu eylerdeki maslahat (yarar) düzeni bozulur.

Allah kadn kullarna camilere gelme izni vermitir. Baz insanlar

ise öyle düünmütür: ‘Hz. Peygamber kendisinden sonra kadnlarn

neler yaptm görseydi, kadnlarn camilere gelmelerini engellerdi. Ni-

tekim srailouUarmm kadnlar ibadethanelerine gitmekten alkon-

mutur.’ Böylelikle onlar, Allah’n böyle bir davrann kullarndan

meydana geleceini bilmediini düünmülerdir. Çünkü eriati koyan

-baka birisi deil- Allah’tr. Bu durumda insanlar, kendi düüncelerini

Allah’n hükmüne yelemilerdir. Öyle ki baz insanlar, einin mescide

gitmesi konusunda kskançlk göstermi, bu hususta güçlü yeminler

kullanmtr. Kadn ise (söz gelii) namaz klmak için mescide gitmeyi

seven ve ayn zamanda pek güzel birisiydi. Kadnlar mescidere git-

mekten al koymay yasaklayan hadis, kocay engeller. Bu nedenle bu-

rada bir güçlük hisseder. Böyle bir meselede bu ahs için Allah’n

hükmünün deitirilebilmesi takdir edilseydi, hiç kukusuz, kendi dü-

üncesini Allah’n hükmüne yeler ve kadnlan camiye gitmekten en-

gellerdi. Caiz olan, gerçeklemi gibidir. Bu nedenle erkek kendiliin-

den camiye gitmekten uzak dursun diye eine basky sürdürür, vazgeç-

tiinde ise memnun olur. Hâlbuki bu adamda akln otoritesi salam

bir ekilde yerleseydi, kskançla kaplmazd. mann otoritesi yerle-

seydi, Allah’n verdii hüküm karsnda kalbinde bir güçlük bulup bu-
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na kar sabretmesi gerekmezdi. Allah öyle buyurur: ‘Hayr! Rabbine

yemin olsun ki, aralarnda çban tartmalarda seni hakem yapp verdiin

hükme kar içlerinde bir güçlük bulmayncaya ve tam olarak teslim olunca-

ya kadar iman etmi saylmazlar
’36

Burada kadnlarla ilgili rivayeti örnek verdik, çünkü ihramda kad-

nn yüzünün örtülmcyiini ele almaktayz. Kskançlk ise kadnlar ör-

tünmeye zorlar. Güvenilir bir rivayette öyle denilir: ‘Allah’tan daha

kskanç yoktur.
5 Hz. Peygamber sahabeden Sa'd hakknda öyle der:

‘Sa'd kskançtr. Ben ondan, Allah ise benden daha kskançtr. Allah’n

taknlklar yasaklamas kskançlnn sonucudur.
5

Allah’n kskançl-

na ilave yapan kii, Allah’tan daha kskanç demektir. Çünkü bu du-

rum (yani kadnn yüzünü açmas), Allah katnda bir taknlk deildir.

Allah katnda taknlk olsayd, hiç kukusuz, Allah onu yasaklard.

Çünkü Allah ‘taknln görünen ve görünmeyenini yasaklamtr.’

Böylece hüküm genellemitir. te böyle bir ahs, Allah katnda ta-

knlk olmayan bir eyi taknlk saym, sözünde Allah’ yalanlam,

içinde hissettii kskançlk nedeniyle bu hükmü koymada kendisini Al-

lah’tan daha hüküm sahibi saymtr. Böyle bir insan içinden ac çek-

meyi sürdürür. ‘Senin verdiin hüküm karsnda içlerinde bir sknt bul-

madklar sürece
’* 7

ifadesi ne güzeldir!

insan kendisini alp (âri’ninkinden daha üstün sayd) bu terazi-

ye koysayd, hiç kukusuz, kendisini imandan uzak bir kâfir olarak gö-

rürdü. Çünkü Allah bu nitelikteki birisinin mümin olmadm belirt-

mi, onun mümin olmad hakknda yemin etmitir. Öyleyse bu hu-

sus, yeminle yaplm ve pekitirilmi ilahi bir hükümdür. Allah öyle

der: ‘Hayr! Rabbine yemin olsun ki, mümin deillerdir .’38 Kadnlarn ör-

tünmesi asl olsayd, ihramda kadna ‘yüzünü örtme’ denilmezdi. Dik-

kat ediniz! Örtünme ayeti, kendiliinden (ibtidâen) inmemitir. O ve

benzeri baz ayeder, baz insanlarn dileiyle inmitir. eriat hükümle-

rinin çou, kevnî sebepler nedeniyle inmitir. O sebepler olmasayd,

Allah o konularda bu ayederi indirmeyecekti. Bu nedenle Allah ehli

‘kendiliinden olan ilahi hüküm5

ile Allah’n kullarnn bir ksmnn ‘ta-

lebi üzerine gerçekleen hükmü’ ayrt etmitir. Dolaysyla talep, söz

konusu hükmün inmesinin sebebidir ve bu durumda Hak adeta indir-

dii ayette yükümlü saylr. Çünkü kullarn talebi olmasayd, Allah o

hükmü indirmeyecekti. Allah’n kendiliinden indirdii hüküm ise
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bundan farkldr. Öyleyse muhakkik, (kullarn talebi olmakszn) ken-

diliinden indirilen ilahi hükmü kendiliinden indirilmemi hükümden

farkl bir ekilde dikkate alr.

Ey sâlikl Hakk’n baz eyleri insanlarn isteklerine göre indirmi

olmas seni aldatmasn. Hangi türde olursa olsun, açk bir gönül ve iç

huzuruyla o hükümleri kabule ko. Mümin olmak istiyorsan, böyle

davranmalsn. Akl bol akll kii, Allah karsnda rahat olduu gibi

ilahi hüküm de onun karsnda rahattr. Hz. Peygamber öyle derdi:

‘Size verdiimle yetinip beni braknz.’ Hz. Peygamber, haccn farz

olmas hakknda ‘her yl deseydim, kukusuz farz olurdu, fakat hac bir

tanedir* demitir. Bu nedenle soru sormay çirkin görmü ve onu ayp-

lamlar. Mal bize ve sana eriatn maksatlarm öretsin. eriatin

zahirî ve bâtn konularnda bizi perdelemesu!

Hac ibadeti, insann kyamet günündeki hallerine benzer. Orada

insanlar, saçlar birbirine karm, yakarr bir halde, çarana kulak ve-

ren, süslenmeyi terkeden deliler gibi ta atarlar. Çünkü öyle bir ibade-

tin içindedirler ki, içerdii eyleri bilselerdi akllarn kaybederlerdi. Bu

nedenle tpk deliler gibi talar atarlar. Allah ta atma eyleminde ‘bu-

lunduklar yer’in büyük bir yer olduuna dikkatlerini çekmitir. O yer

akllar yerlerinden çekip alr. Hacdan baka fiillerinin çounda bütü-

nüyle ibadet olan baka bir ibadet yoktur. Kyamette ahiret hayatnda

da kadnlar ihramdaki gibi yüzleri açk olacaktr. Örtünme hükmünün

iniiyle ilgili kimi nefsanî gayeler olmasayd, ‘örtünme ayeti* inmezdi.

Allah’n bu sebebe ait örtünme ayetini veya böyle nedenlere dayal hü-

kümleri geciktirmesi, insanlarn o hükümlerle yükümlü olmasna yol

açan ahsn hesabnn haffletilmesinden baka bir amaç tamaz. K-
yamet günü o kii, çektii skntlar nedeniyle, bu konuda sebep ol-

mamay temenni eder, insanlar ise bundan habersizdir!

Kyamet günü içtihad yapanlar da böyledir. Bu balamda müçte-

hitler iki kiidir: Birincisi yasaklamay yelerken kincisi ayete balana-

rak ve esasa dönerek ümmetten güçlüü kaldrmay esas alr, ikinci

müçtehit yasaklamay yeleyen müçtehitten daha büyük ve Allah’a da-

ha yakndr. Çünkü yasaklama esasa ilimi geçici bir durumdur. Güç-

lüü kaldran ise, asla göre hareket eder. Cennette ise, insanlar bu asla

döner. ‘Cennette diledikleri yerlere yerleirler.’ Mümin olsalar bile, ar-
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zularma göre hareket eden insanlar bu konudan ne kadar habersizdir!

Hiç kukusuz onlar, piman olacaktr. ‘Allah doruyu söyler, doruya

ulatrr.’

Varlk, tek bir evdir. Evin sahibi de birdir. Yaratlmlar, Allah’n

bu evin içine ald kullardr. Öyleyse perde nedir? Allah’tan baka bir

gören mi var? Allah’tan bakas m görünür? Bir ey kendi hakikatin-

den perdelenir mi? Bütünün parças, kendinden perdelenir mi? Havva
A

Adem’den yaratld. ‘Kadnlar erkeklerin yarmlardr.’ Bu, kskançlk

hastas birisinin hastalnda kulland zaman hastaln giderecek bir

ilaçtr. Artk kiide iman kskançlndan baka kskançlk kalmaz. man
kskançl ise, dünya hayatnda hükmünün geçerli olduu alanlarda

hiçbir ekilde kaybolmaz. Kardeim! Doann arzularndan uzak dur!

Çünkü kul bu noktada farknda olmad yönden aldatlr ve Allah ka-

tnda sapknlk süratli bir ekilde kendine ular.

Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Allah size faizi yasaklayp da ken-

disi sizden faiz almaz.’ Bir- insan kendi zannna göre imandan dolay

kskançla kaplp bakasnda gördüünde kskançla kapld bu ey-

lem ortaya çkabilir ya da onda bulunabilir. Bu davran kiide bulunu-

yorsa, gösterdii kskançlk ‘iman kskançl’ deil, doasnn (neticesi

olan) kskançl ve hrsdr; Allah, onu bundan korumamur. Öyleyse

bu insan, kskançlnda kurtulua ermemitir. Gerçekleen kskançlk-

larn çou böyledir. Bu konuda arzulan akllarna egemen olmu nice

perdeli insanla karlatk! Ben ‘onlar ateten al koymaya çalrken,

onlar atee atlyorlard.’

Kskançl yerli yerine gönderen kii

O, biricik ve seçilmi kiidir.

Onu babo brakan ise

Resmini yitirmi bir evdir.

Kskançlk hastal müzmin bir hastalktr

ifas ise Allah’n eraiti

Kim o ilac kullanrsa, iyileir

Kim yüz çevirirse, sürekli ondan sapar
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in en küçüü görülmektir

tiraf ettii halde onunla nitelenmi bir halde

Peygamberin baz sahabeleri Hz. Peygamberi yemee davet etmi.

Hz. Peygamber de ei Hz. Aic’ye iaret ederek ‘bu da’ demi. Bunun

üzerine adam ‘hayr’ demi. Peygamber ise, davetini kabul etmemede

direnmi. En sonunda adam Hz. Aie’nin de onunla birlikte gelmesine

müsaade etmi. Bunun üzerine Hz. Peygamber ve Hz. Aie o adamn

evine birlikte gitmi. Allah öyle buyurur: ‘Sizin için Allah’n Peygambe-

rinde güzel örnek vardr.’™ Senin imann nerede kalm? Bugün kad,

hatip ya da vezir ya da hükümdar gibi makam sahibi bir insann (pey-

gambere) uyarak böyle davrandn görsen, onu ‘düük ahlâk sahibi’

diye nitelemez misin? Hâlbuki böyle bir davran iyi ahlâk olmasayd,

‘güzel ahlâk tamamlamak’ üzere gönderilen Hz. Peygamber onu yapar

myd?

Hz. Peygamber minberde Cuma hutbesi okurken, torunlar Hz.

Haan ve Hz. Hüseyin’in elbiselerine ayaklar tâkla dökülc kendisine

doru gcldiüi görmü. Hz. Peygamber hemen minberden inmi, on-

lar alarak tekrar minbere çkm ve hutbesini okumaya devam etmi.

Acaba, bu davran Peygamberin halinde bir eksiklik olarak m görür-

sün? Hayr! Yemin olsun ki, hayr! Bilakis bu davran, onun mari-

fetinin yetkinliinin sonucudur; çünkü Hz. Peygamber, bakrg her

göz ile gördüü gibi bakt herkeste ‘görmeyen körlerin farkna var-

mad’ eyleri görürdü. Onlar, bu gibi fiiller söz konusu olduunda

‘keke Peygamber bunlar yapacana Allah ile ilgilemeydi’ diyenlerdir.

Hz. Peygamber ise, Allah’tan baka hiçbir ey ile ilgilenmemitir.

Nitekim hafzn ‘cennet ehli o gün meguliyet içindedir
m

ayetini oku-

duunu duyan bir bilgisiz kadn, -keke teslim olsayd!- ‘Cennet ehli-

nin miskinleri eleriyle birlikte meguliyettedir’ demiti. Ey miskin ka-

dn! Allah bunlarn megul olduunu söylemi, fakat kimin ile megul

olduklarm ya da eleri ve onlarn kimden haz aldklarn sana bildir-

memitir. Öyleyse onlarn Allah’tan uzak kaldklarna nasl hüküm ve-

rirsin? Bu sözü söyleyen kadn, Allah ile ilgilenseydi, bu sözü söyle-

mezdi. Çiinkii onlar adna zannettii bu hali kendinde düündüü için,

cennetlikleri Allah’tan bakasyla meguliyete nispet etmitir. Onlar

düündüünde ise, onlar ancak böyle düünebilmitir. Miskin kendi-
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sidir. Biz onun sözünden, bulunduu halin Allah'tan uzaklk olduunu

kesinlikle anladk. Cennetlikler ise, imkân kapsndadr! O kadn, ken-

disinin kesinlikle Allah’tan bakasyla ilgilendiine tanklk etmitir, Bu

örnek, ilk bakta, bakasn knama ve kendilerini bakalarn suçladk-

lar davranlardan uzak tutmayla ilgili temayüllerinde ariflere dönük

gizli bir tuzaktr. Ksaca, babo bir kskançlk yaayan kii, sürekli

azap çeker ve zihnen yorulur. O, Allah katnda farknda olmad yön-

den bir uzaklk halindedir.

On Yedinci Hadis: hraml Kadnda
Güzel Kokunun Kalmas

Ebu Davud, Ömer b. Süveyd’in öyle dediini aktarr: Bana Talha

kz Aie, müminlerin annesi Aie’nin kendisine öyle dediini aktard:
c

Hz. Peygamber ile birlikte Mekke’ye çkyorduk. hramlyken alnla-

rmza kokulu misk karm sürdük. Birimiz fazla kaçrnca yüzüne ak-

t. Peygamber bunu gördü ve fakat yasaklamad.’

Allah ‘güzel’ (tayyib) diye isimlendirilmi, Peygamberine ise güzel

kokuyu sevdirmitir. hramdaki insana hac fiilleri esnasnda c
ifâza tava-

f’na kadar güzel koku sürünmek yasaklanmtr. Buna karn ihramdan

çkmazdan önce glizel koku kullanrken ihrama girmezden önce de ih-

rama girmek için kullanabilir. Bu yönüyle güzel koku, ibadetteki niyete

benzer. Çünkü ihram meru bir amel olduu gibi ihramdan çkmak da

meru bir ameldir. Böylecc güzel koku, amelin kendisiyle kabul edildi-

i bir ey olmutur ki bu da büyük bir mertebedir. Güzel koku yüküm-

lüye elik etmede niyetten daha güçliidür, çünkü yükümlü fiili yapar-

ken niyeti unutur. Bu ise, fiilin kendisine deil ekline zarar verir. Bu

durumda fiil, kendisini yetkinletiren niyet bilincinden yoksun kalr.

Güzel koku ise, özü gerei kalcdr ve özel bir gayret gerektirmez. Öy-

leyse onun ücreti de, bulunduu sürece kendi yönündendir. Bu du-

rumda güzel koku, niyetten daha güçlü bir otoriteye sahiptir.

Güzel koku, kokusu nedeniyle kullanlr. Bu yönüyle o Rahmani

nefesin izlerini tar ve böylelikle de güçlükleri ortadan kaldrr, sknr-

lar giderir, darlk ve zorluk kaybolur, genilie, rahatla ve dahi bilgi-

lerde dolamaya sevkeder. Çünkü Allah ‘temizdir ve temizi kabul eder.’
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Temiz ise, özü gerei sevilendir ve bu bakmdan kemâle benzer. Ka-

dnda güzel koku kendisine bakmay gerektiren bir sebeptir. âri’, ih-

ram esnasnda -yüzünü açmakla birlikte- güzel kokuyu kadna yasakla-

mamtr. te bu, kendisiyle yükümlü tutulmadmz sradan insan-

larda bulunan kskançla terstir. Öyleyse sende bulunmas gereken

ey, dine ve imana dayanan kskançlktr. Ona bir ey ekleme, yoksa

dünya ve ahirette bedbaht olursun! Dünyada bedbaht olursun, çünkü

kskanç olduun sürece nefsin yorulur. Ahirette ise, bu kskançln

Hakk’n seni sorgulamasna yol açmas nedeniyle bedbaht olursun.

Çünkü bu kskançlk suizan ve içinde bulunulan durumda Allah’a iti-

raz, Allah’n serbest kld konularda nefsin yadrgayn meydana ge-

tirir.

On Sekizinci Hadis: Hacet Esnasnda Açklamaya
Komak ve hramlmn Kemer Takmas

Ebu Davud, Salih b. Hassa’da öyle aktarr: ‘Hz. Peygamber ih-

raml bir adamn parlak renkli bir ipi beline baladm görünce ‘Ey ip

sahibi, onu at’ demitir. Bilginler, bu gibi hadislerle ihraml insann

kemer takamayacagna delil getirmilerdir. Halbuki Hz. Peygamber

adama ‘ipi at, çünkü sen ihramlsm’ dememi, onu atmaya bir neden

göstermemiti. Öyleyse sebebin adamn ihraml olmas ya da baka bir

neden olmas mümkündür. Belki de ip bakasndan zorla alnmt ya

da Hristiyanlarn alameti saylan ziinnara benziyordu.

Bilmelisin ki, (kemer takmak anlamndaki) ihtizam, hazm kelime-

sinden türetilmitir. Hazn, insann mutluluunu ve Rabbin raz olma-

sn salayacak eyleri ihtiyada almak demektir. Bu durum, bu ihtiyatn

meru bir ekilde ve meru bir tarzda yaplmasna baldr. p ise, -

Allah’n ipi olduunda- mudulua ulamann sebebidir. Bir insan Al-

lah’n ipini ‘beline balarsa’, onun bu davran, güçlükleri göüsledi-

ini ve önemli eylerle ilgilendiini öretir. Peygamber adama £onu ad

demitir. Bu ifade ‘Kim bu dine güçlük çkartrsa, din ona galip gelir’

ve ‘bu din güçlüdür, sen ona kar yumuak hareket ed hadislerindeki

ifadelere benzer. Hz. Peygamber genellikle yumuakl tavsiye eder ve

öyle derdi: ‘Allah bütün ilerde yumuakl sever.’ htiyat, yumuak-
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ligin zdddr, çünkü o, körü zan demektir. eriat ise, kötü zann bize

yasaklamtr. , ihtiyatlnn zannettiinden çok daha kolaydr. Bu an-

lamyla ihtiyat, marifet ile çeliir, çünkü ihtiyat, gerçekleecek kadere

etki etmez. Bir kiinin bana gelen güçlük, cemaate bölündüünde ko-

laylar. air öyle der:

Ar bir yükü bölersen ayet

nsanlarn boyunlar onu kolay tar

Dikkat ediniz! Allah öyle buyurur: ‘Hepiniz Allah’n ipine sanl

nz’*' Tek bir kii hakknda ise ‘kim Allah’n ipine sarlrsa
542

der. Baka

bir ayette ise ‘yilik ve takvada yardmlan ’43 buyurur. Böylece tek kii

ve cemaat, Allah’n ipine sarlr. Allah ipi zikredip cemaatin iinin ko-

laylamas için ona sarlmay emretmitir. Bununla birlikte, cemaat ol-

duklar için sknt onlarda bölünür. Bazen cemaat sknt karsnda za-

yf düer. Bu durumda Allah, onlara yardm eder. Allah, kudretle nite-

lenmi olduunu bildirmitir. Hz. Peygamber ise, ‘Allah’n di cemaatle

beraberdir’ buyurur. Bu nedenle cemaat Allah’tan yardm ister. Allah

da, elinin onlarla beraber olmas sebebiyle, cemaate yardm eder. Bu,

Allah’n bir sözü ve tek bana aramzdan hiç kimsenin yerine getire-

meyecei bizdeki bir yasasdr. Böylelikle cemaatle birlikte muhatapla-

rn hallerinin deimesi nedeniyle onu yerine getirmek mümkün olabi-

lir. Bundan bakas da olamaz. Bu nedenle Hz. Peygamber o kiiyi

uyararak ‘elindekini at’ demitir. Bu meselenin gerek duyulan bâtî

yorumu budur. Bilhassa kendisine yasaklanan ihraml için durum böy-

ledir. Böylecc ip ile yasaa yasak katmtr (iini daha da güçletirmi-

tir). Hz. Peygamber ise, o kiiye adeta ‘Senin yasan sana yerer, ona

ilave yapma’ der. Peygamber ümmetine kar ne kadar da yumuaktr!

Hz. Peygamber ihramhnn azk sepetini bir iple balamasna izin ver-

mitir. Çünkü hacca gitmek istediinde kendisiyle azklanaca geçimi,

bundadr. Allah öyle buyurur: ‘Azklarnz En hayrl azk takvadr.
7*4

Burada takva, hacnn kendisini dilencilikten kurtaracak ekilde yanma

ald azktr. Böylece hac, kendisini Rabbine ibadete verir. Bu, bili-

nen takva deildir ve bu nedenle ifadenin ardndan Allah ‘Ey akl sahip-

leri! Benden çekinin demitir. Böylelikle Allah, azk takvas ile birükte

o konuda da takva sahibi olmay tavsiye etmitir. Bu balamdaki takva.
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azn doru yoldan kazanlmasdr. Hadiste geçen ‘himyan’ -ki insana

onu yanma almas emredildi- azn konulduu yer, onun zarf ve kab

demektir. Peygamber az srta balamaya müsaade etmitir. Çünkü

insann azn yanna almas, ‘ihtiyarim (balamann) bir gereidir. Bu

dunun, insann karlaabilecei ve kendisini yok edebilecek skntlar-

dan uzaklamasn salar. Ebu Ahmed b. Adî el-Cürcani, bn Ab-

bas’tan aktard bir hadiste öyle der: ‘Hz. Peygamber ihraml insann

azk çantasn tamasna izin vermitir.’ Bu hadis, hadis bilginlerine

göre sahih deilse bile, kef sahiplerine göre sahihtir.

On Dokuzuncu Hadis: Mescid-i Aksa'dan

hrama Girmek

Ebu Davud, Ümmü Seleme’den öyle bir hadis aktarr: Ümmii

Seleme Hz. Peygamberim öyle dediini duymutur: £

Mescid-i Ak-

sa’dan Mescid-i Haram’a kadar hac ya da umreye girmeye hazrlanan

kiinin geçmi ve gelecek günahlar balanr, cennet ona farzdr.’ Bu

hadisin isnat zinciri hakknda farkl görüler vardr.

Buradaki iliki udur: Mescid (secde yeri), yükseldikle çeliir. Bu

yönüyle o, yükseklikten uzak olduu gibi ayn zamanda onun gerçek-

lemesinin de sebebidir. Nitekim Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Allah

için tevazu gösteren kiiyi Allah yükseltir.’ (Mescid-i) Aksa, uzak de-

mek iken haram ise, yasaklanan demektir. Öyleyse bu, kendisinde bu-

lunan için, ‘yaknlktaki uzaklk’ demektir. Mescid-i Haram’a göre

‘uzaktaki kii’, Mescid-i Haram’da bulunann -ki onlar Mekkelilerdir-

sorumlu olduu eyden daha uzaktr. Halbuki onun ehlinden daha

uzak deildir. Bilakis Mescid-i Aksa daha yalandr. Ayn zamanda

Mescid-i Aksa, ille olmaktan uzaktr. Çünkü Kabe ille olma özelliine

sahiptir. Onunla Mescid-i Aksa arasmda krk yl süre vardr. Bu süre,

Musa’nn kavminin Mescid-i Alesa’ya giremeden çölde kaldklar za-

mandr. Musa bu esnada ‘yalcnlk makam’ndayd. Söz konusu dönem,

Mescid-i Haram’n önceliidir. srailoullar Musa’ya yardm etmeyip

‘Sen ve Rabbin git sava, biz burada oturacaz** demilerdi. Musa onlara

‘Sizi krk sene terk edip bu bölgede brakacam, buradan Beyt-i

Makdis’e giremeyeceksiniz’ demiti. Nitekim Beyt-i Maledis, Mescid-i
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Haram’dan krk sene sonra ibadet evi haline gelmiti. Musa’nn onlarla

birlikte çölde beklemesinin nedeni ise, kendilerine gönderilmi bir

Peygamber olmasdr. Böylece srailoullar aknlk içinde kalmlar-

dr. Onlar ne ilk olmaya yakn idiler ne de Beyt-i Makdis’e girme amaç-

lar gerçeklemiti. Allah onlar ‘biz burada oturacazH7 sözlerinin zahi-

riyle cezalandrmt.

Kardeim! Musa’nn bu nitelikteki kavmine benzemekten sakn,

bunn yerine ‘adaletle hükmeden ve ona göre adil davranan’ ümme-

tinden ol. Nebîlik makamnn velilik makam karsndaki durumu da

böyledir. Bunlarn arasnda zamansal olarak krk yl süre vardr. Her

peygamber krk yanda iken nebi olarak gönderilir. Çünkü krk, aldn

tam olarak yerlemesi, gücünün ortaya çkmas ve doann zayflamaya

balamas yadr. Sonra insan, ömrün kalan ksmnda akln hükmüyle

yürümeye devam eder. Böylece insann akl çoalrken doas eksilir.

Daha uzak bir yerden daha yakma gitmek üzere ihrama giren kii -

ki her ikisi de ibadethanedir- bu ikisinin arasnda bir berzahta saylr.

lci mabet ise, onun uçlardr. Henüz ulamad ey ‘gelecek günahlar’

iken ayrld yer ise ‘geçmi günahlardr.’ Bu nedenle, iki mescid ara-

snda bulunan eyleri balanr. Burada balama, örtmek demektir.

Bu nedenle cennet ona farzdr, çünkü cennet, içine girenleri cehen-

nemden gizler. Onun zad da, arzularnn ateinden gizlenmitir. Öy-

leyse, insann ehvet gücü onda hüküm sahibi olduu için cennetin içi

yakc bir atetir. Bu güç, hiç kukusuz, doasnn ateidir. Öyleyse

mutlu kul, geçmite ve gelecekte ‘örtünme’ ile çevrelenmitir; geçmite

günahn cezasnn ona ulamasndan, gelecekte ise, günahn ulamasn-

dan korunma ve saknlmayla ‘örtülmütür.’ Bu durumda olduunda

ise, ‘cennet’ kendisine vaciptir. Böyle iken kii, Allah’n himayesinde

örtülmütür. O, dünyada olsa bile, cennettedir.

Yirminci Hadis: Ten'îm Mekkelilerin Mikat Yeridir

Ebu Davud’un bn Abbas’tan mürsel olarak aktard bir hadiste

bn Abbas öyle der: ‘Hz. Peygamber Mekkeliler için mikat yeri olarak

Ten’îm’i belirlemiti.’
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Mekkeliierin mikat yeri nasl Tenim olmasn ki! Onlar, Allah’n

komular ve evinin sakinleridir. Onlar ilk mabede en yakn kimseler-

dir. Allah el-Evvel (ilk) isminde kendilerine tecelli etmitir. Bu tecelli

ise, ancak Harem ehli için gerçekleir. Bu tecelli karsnda onlar -

ehliyetlerine göre- derece derecedir. Çünkü onlar, bir topluluk (asabe)

ile ‘ashab- siham (oklarn sahipleri)’ arasndadrlar. Bu tecelli, Allah’a

izafe edilen baka bir eve komu kimseler için gerçeklemez. Orada bu-

lunup ayrlan kiiler ise, yolcu hükmündedir ve -baka birisine deil-

O’na nispet edilirler. Buna örnek olarak, Hz. Peygamberin göçünü ve

onunla birlikte fetihten önce Medineye göç eden insanlarn durumunu

verebiliriz, Böylece ‘muhacir’ (hicret edenler) ismini kazandklarnda,

Allah’a komu olmak hakk adna onaylanmtr. Bu isim, geçici bir ta-

km durumlar nedeniyle kendilerine verilmitir. Ev, her iki grup için

de, yasaklk ve yasaklama özelliiyle Allah’a aittir.

Binaenaleyh Mcklceliler asl halamndan Mekkelidir ve hareminde

Allah’n komulardr. Onlar, Araplardr; komuyu korumak ve kom-

uyu gözetmek, onlarn görevidir. Hale ise, kullarna ahlâklarnda edin-

dikleri alkanlklara göre davranr.

Her yönden haclar onlara gelir

Derler ki; Kul hac etti, kul haccetmedi

Fiil ve emrin sahibi haccetmitir

Sadece Allah vardr, bakas yoktur

Bu bol ihram ve ihsan O'ndandr

Mekkcli bir insan Mekke’nin dnda bulunduunda ‘ehil’ ismini

yitirmez. Nitekim yabanc bir insan Mekke’de bulunduunda da ‘kom-

u’ ismini kaybetmez. Nitekim biz de, yaratlmz bakmndan Rab-

bani sûreti elde etmi olsak bile, asl bakmndan -hiçbir ekilde özgür-

lüün bulunmad- mutlak kullarz. Öyleyse biz ne efendi ne de

Rabbzl Bu bakmdan esaslar dikkate almak, (kendine) dönülmesi ge-

reken eydir.
c
Her ey O’na döndürülür M8 Öyleyse bu, bir ilkedir. Bu

ayeti anlaynz. Mekkeliler, Mekke hakknda haberdar-gizleyendir. Ge-

çici olan ey esasa etki etmez. Çünkü bu geçici durum, gerçee zarar

vermez.
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Yirmi Birinci Hadis: ihram Elbiselerinin Deitirilmesi

Ebu Davud, krime’den.öyle aktarr: ‘Hz. Peygamber Ten>îm ,

de

ihramlyken elbiselerini deitirmitir.’ Hadis, mürseldir.

Hadisin bâtn yorumu, sknt halini rahatlkla deitirmektir. Bu

ise, içinde bulunduu hal, bela (imtihan) olan kimse adna geçerlidir.

Bela, müminin sabretmesini ya da (bir grup sûfiye göre) -Allah katn-

dan olduu için- kendisinden memnun olmasn gerektiren haldir. Bu

durumda mümin, bu halde ükredici bulunur. Böyle bir insan, belaya

gerektii gibi davranmam demektir. Bu, arkadalarmzn (sûfiler)

gözden kaçrd ve gerçeini ortaya koyup ifadede yanldklar bir me-

seledir. Bu konuda ise, Ebu Yezid Bestâmi Ekber’in u sözünden kant

getirmilerdir.

Seni istiyorum, ama ödül için deil

Seni cezalandrcln nedeniyle istiyorum!

Bütün isteklerime ulatm

Azap ile bulduum kazdan baka

Bilmelisin ki, gerçek bela, acnn ve varlnn ac duyanda bulun-

masdr. Yoksa genellikle acnn bal olduu sebep deildir. Buna ör-

nek olarak, krbaçla vurmak ya da atele yakmak, demirle yaralamak

gibi duyusal aclarn kendilerinden meydana geldii maddî etkileri ve-

rebiliriz. Maln kaybolmas, aile vc çocua bir belann gelmesi, iddetli

bir ekilde tehdit edilmek de böyledir. Bunlarn dnda, genel olarak

bir ahsa yerletiinde psikolojik aclar gerektiren bütün sebepler, ih-

ram elbisesi gibidir. Çünkü ihram, insan ile rahatlk ve nimetlenme

arasnda bir engeldir. Bu gibi eyler, üzüntüye yol açar vc bu nedenle

eriat bu aclar ile karlaana sabretmeyi, rza göstermeyi, bu noktada

bana gelen kadere teslimiyeti tavsiye etmitir. Bu yönüyle söz konusu

sebepler ‘azap’ diye isimlendirilmitir. Gerçekte ise, azap yoktur: Azap,

bu sebeplerin kendisi deil, onlar vesilesiyle acnn var olmasdr.

Ayn ekilde, acnn zdd olan haz da böyledir. Haz, kendisiyle ni-

telenen kimseye ait bir niteliktir, söz konusu kii, nimetlenendir. Haz-

zn bir takm d sebepleri vardr ki, bunlar, -her ne olursa olsun-
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amaçlarn gerçeklemesidir, çünkü insan, sadece amaçlarnn gerçek-

lemesiyle nimetlenir. Bu bakmdan insan nimetlendirme yerindeki

nimetlenendir. Böyle bir durumda ise, sabr ile deil, ükür ile ibadet

yapar. âri’, insanda hazzn bulunma sebeplerini ‘nimet’ diye isimlen-

dirdi. Gerçekte nimet, neftteki duyusal ve nefsanî hazdan ibarettir. Se-

bepler ise, tpk aclarn sebepleri (vesüeleri) gibi, dtadr ve insann

duyusuyla vardr. Aclarn sebeplerinin sahibi, içinde hazz ve haz al-

may bulduunda, âdeten aclar gerçekletiren bu sebepler de bulun-

mu olsa sabretmesi gerekmez. Çünkü o ac duymamaktadr, sadece

haz almaktadr ve Allah’n nimetlerinde halden hale girmektedir. Böyle

bir insan, kendisinde bulunan nimetlerime nedeniyle ükretmelidir.

Buna karn, acya vesile olan nimet sebepleri gerçekletiinde ise, sab-

retmelidir.

Ömer b. el-Hattab (Allah ondan raz olsun) öyle demitir: ‘Al-

lah’tan bana ulaan her bir musibette...’ Burada Ömer, musibede kar-

latn, baka bir ifadeyle âdeten acya yol açan bir sebeple karla-

tn ifade etmitir. Ardndan öyle devam eder: ‘Allah’n üç nimeti

olduunu gördüm. Birinci nimet, musibetin dindarlmda meydana

gelmeyiiydi. kincisi, daha fazla olmayyd. Üçüncüsü ise, Allah’n o

musibete kar vaad ettii ödüldür. Ben de ona bakyordum,’ Böyle bir

insan ‘sabreden’ diye isimlendirilmez, çünkü o, pek çok nimetin sahi-

bidir. Bu bakmdan müahedesiyle haz alr. Dolaysyla nimet verene

ükretmesi zorunludur. Bunun tersi ise, haz sebeplerinin varldr. Ai-

lah, mal, afiyet, çocuk ya da emir ve yasaklama yetkisine sahip yeni bir

görevle insan nimetlendirebilir. Bütün bunlar, nefsin haz ald sebep-

lerdir. Nimet tatl yemekler, güzel elbiseler, güzel kokular eklinde ol-

duunda ise insan maddî haz kazanr.

Bu sebeplerin sahibi, Hakkn kendi üzerindeki haklarn düünür.

Bu haklar, nimet verene ükür, bu konudaki ilahi yükümlülük, mal,

çocuk ve yönetim konusunda Allah’a yaklatracak ekilde dince belir-

lenmi tasarrufu ve bütün bunlarda adaleti ortaya koymaktr. Bunlar

düündüünde ise -ki bunlar düünmesi Allah’n ona vacip kld bir

itir- âdeten haz veren bu sebepleri ac veren bu düünce takip eder.

Böylelikle kiide (hazzn yerini) ac alr. Böyle bir insan belaya ura-

mtr, çünkü o, nimet sebeplerinin ortaya çkmasndan kaynaklanan

bir ac duymaktadr. Bu nedenle ise, bu belaya kar sabretmesi gerekir
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ve üzerindeki hakk yerine getirmek için gayret gösterir veya acs ar-
ya kaçtnda nimete kar zâhid davranr. u halde sabr zdd bulu-

nurken yeii yerinde olabilecei gibi ükür de kendi yerinde ancak zd-

dnn sebepleri bulunduunda gerçekleebilir.

Ebu Yczid de 'azapla duyduum hazdan baka’ (seni istemiyorum)

demiti. Burada azap sözüyle acnn varln kastetmiti. Çünkü bir

eyle elem duymak onunla haz almakla çeliir ve bu ikisi, bir yerde

biraraya gelmez. Bu, ac sebebinin varl esnasnda hazz taleptir. Böy-

le bir ey, tpk brahim’in (as.) atei örneindeki gibi, harikulade bir

olaydr. brahim’in atei görünüte ateti, fakat brahim’in bedenini

yakmam, brahim de onun acsn duymamt. Ate brahim için ‘se-

rin ve selametli olmutu.’ Bu nedenle brahim’in ükretmesi gerekti,

çünkü sabretmesi gereken bir ac ortada yoktu. Öyleyse sabr, her za-

man, belaya kar olabilir ve bela acnn varldr. ükür ise, her zaman

nimete kar olabilir. Nimet, bir yerde hazzn varldr. O halde kulun

ükretmesi ‘nimet’ diye isimlendirilen eye karyken sabr ‘ac’ diye

isimlendirilen belaya kardr.

Baknz! Hz. Peygamber ihram elbisesini nimet diye isimlendirilen

bir yerde deitirmiti. Bu davranyla sahabe ve kendisinden sonra

gelen kardelerinin dikkatini una çekmitir: Siz hac esnasmda ihram

skntsyla ve onun içerdii ac ve sknt veren sebeplerle karlam
olabilirsiniz. Hâlbuki Allah’n bu skntlarn içindeki saysz nimetleri-

ne balemiz! Böylece, çektiiniz skntnn ardndan hazz size gösterir.

Çünkü o, bu saygn müahedelere ve büyük nimetlere ulamay gerek-

tiren bir sebeptir. Böylece yolda çektiiniz güçlükler size kolaylar,

ükredenierden olursunuz. Kyamet günü ise, sabreden ve ükreden

sddîklerin ödülünü elde edersiniz. Nimet sebeplerini bir bela ve s-

nanma sayp haklarn yerine getirdiinizde, iki ödül elde edersiniz: Bi-

rincisi ükredenin ödülü, dieri sabredenin ödülüdür.

te Hz. Peygamberin Ten’îm’de ihramlyken elbisesini deitir-

mesinin hikmeti budur. hraml dilerse ‘Hamd, nimet ve ihsan veren

Allah’a aittir’ diyebilecei gibi dilerse ‘her durumda hamd Allah’a aittir’

de diyebilir. Bunun nedeni, her iki durumun da kendisinde bulunma-

sdr, bunu bilmelisin. Dikkat ediniz! Hz. Peygamber öyle telbiye ge-

tirirdi. ‘Lebbeyk, kukusuz hamd...’ Burada her iki .durumu birletire-
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rek, öyle devam ermitir: ‘Ve nimet sana aittir.
5

Halbuki ‘bela enden-

dir’ dememitir. Görünüte ise, ihramda meakkat ve engellenme var-

dr. Bunlarn en büyüü ise, insann kendisine sevdirilmi olan ‘kadn-

lardan yararlanma’ eyleminden engellenmesidir.

Yirmi kinci Hadis: Konumayann Hacc Yoktur

bn’lil AVahi, Cabir kz Zeyneb el-Ahmesiyye’den Hz. Pcygam-

ber’in susmu bir halde kendisiyle hac yapan kadn hakknda öyle de-

diini bildirir: ‘O kadna söyle, konusun! Çünkü konumayann hacc

yoktur.’ Hadisi Zeyneb’e ulaacak ekilde rivayet eder. bn Hazm hadi-

si Kitabu’l-Mualla isimli eserinde kaydetmitir.

Allah Teala öyle buyurur: ‘Kukusuz biz zikri indirdik .

H9
Zikir ke-

lamdr ve o, ilahi bir niteliktir. (Hac esnasnda) Dini bir ibadeti yerine

getirmektesin. Öyleyse, zikrederek o ibadette konuman uygun, hatta

zorunludur. Bir hadiste, hacdaki uygulamalarn Allah’n zikrini yerle-

tirmek için saptand bildirilmitir. Biz de ‘söz’den meydana geldik.

Bu,
c

ol (kün)’ sözüdür, (emrin ardndan) biz de ‘olduk.’ Öyleyse, sus-

mak var olmayan bir durum iken konumak var olan bir durumdur.

Sözün bir etkisi vardr ve bu nedenle ‘söz’ diye isimlendirilmitir. Çün-

kü (söz anlamndaki) kelam, kelm kelimesinden türetilmitir. Kelm ise,

bedendeki bir iz olan yara demektir. nsan var olmutur, öyleyse, onun

var olmas gereken bir nitelikle nitelenmesi gerekir ki, o da kelamdr.

Var olmayan bir nitelikle nitelenemez. Var olmayan nitelik ise, susma-

dr. nsann hakikati, konumadr (nutk). Sustuunda ise, haliyle ken-

disini yalanlar. u var ki Allah susma için bir yer belirlemitir. Söz ko-

nusu yerdeki susma, ‘göreli susma’dr. Göreli susma, gereksiz durum-

larda konumamak ya da insann lehinde deil aleyhinde olacak du-

rumlarda konumamasdr.
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Yirmi Üçüncü Hadis: Telbiyede Sesi Yükseltmek,

Hacda Tehlil Getirmek

Nesâi, es-Sâib ibn Hallad’dan Hz. Peygamberin öyle dediini ak-

tarr: ‘Cebrail bana geldi ve öyle dedi: ‘Sahabene söyle! Telbye geti-

rirken seserm yükseltsinler.’

Akl ve vahiy kantyla ‘

Allah’n her eyi bildii 550 ve O’nn ‘duyan ve

yakn*' olduu sabittir. eriat bunu bildirmitir. Bu bilgide (vahye

inanan) mümin ile (akldan hareket eden) bilgin eittir. Öyleyse,

telbiyeyi yüksek sesle getirmenin Hakk’n mertebesiyle bir ilikisi yok-

tur. u var ki Allah, meleklerine kar haclarla övüneceini bildirmi-

tir. Haclarn telbiye getirirken seslerini yükseltip toz toprak içinde Al-

lah’a yönelmeleri, meleklere kar Hakk’n övünebilecei en büyük dav-

rantr.

Avm zamanda, ölümle dünya hayatndan ayrlan baz ruhlar da

hac ameliyle bizi Hakk’a davet eder. Nitekim Halil brahim peygam-

berden öyle bir olay rivayet edilmitir. Halil brahim Kabe’yi yaptn-

da Rabbi kendisine binann üstüne çkp insanlara hacc bildirmesini

emretmiti. Bu emre kar brahim ‘Rabbim! Sesimin ulamas müm-

kün müdür ki?’ deyince Allah kendisine ‘Senin görevin çarmak, ula-

trmak benim iim’ demitir. brahim öyle nida etmitir: ‘Ey insanlar!

Allah’n bir evi vardr, onu haccediniz.1 ’ Râvi öyle der: ‘Allah bu nida-

y kullarna duyurur: Bir ksm çarya icabet ederken bir ksm icabet

etmez. nsanlarn bu çarya icabet etmeleri, kendilerine yöneltilen

‘ben sizin rabbiniz deil miyim3 nidasna kar ‘belâ (Evet Rabbimiz-

sin)’ sözüne benzer. Allah insanlar kendilerine kar tank tutup ‘Ben

sizin Rabbiniz deil miyim?’ dediinde onlar buna olumlu karlk

vermilerdi. Nitekim bu olumlu karl, Hakk’n ‘duyma gücü’ haline

geldii kullar duyabilir. Çarya olumlu karlk verenlerin bir ksm
hemen Hakk’n davetine icabet eder. Onlar, iyilie koanlar ve imkân

olutuunda haccn hemen yerine getirilmesi gerektiini düünenler-

dir. Bir ksm ise, davete icabette ardan alp belli bir zamandan sonra

harekete geçenlerdir. Bunlar, imkân olduunda bile haccm zamana b-

raklabileceini düünenlerdir. Buradan, farknda olmakszn, hacdan

yerine getirdikleri ksm yerine getirirler. Çünkü Allah onlar dünya



Yetmi ikinci Ksm 53

hayatnda çkardnda hu müahedeyi onlara bildirmemiti. ‘Onlar

ahiretten habersizdir
*2

Allah’n bu çarma icabet edenlerden bir ksm icabeti yineleyen

bir ksm ise yinelemeyenlerdir. icabeti yinclemeyenler, bir kez hac

eden insanlardr. Yineleyenler ise, imkân ölçüsünde hac yapanlardr.

Böyle bir insan her hac ediinde bir farz sevab alr. âri’ hacda

telbiyenin yinelenmesiyle buna dikkat çekmi ve öyle demitir: ‘Leb-

beyk, Allahümme lebbeyk, lebbeyk! (Buyur Allah’m! Buyur! Buyur!)

Senin ortan yoktur lebbeyk! Hamd, nimet ve mülk sana aittir. Senin

ortan yoktur, Lebbeyk! Gerçek ilahsn.’ Hacc bildirmek üzere, be
kez telbiyenin getirilmesi, onu be vakit namazdaki ezana benzetir. Be
vakit ezann her birisine olumlu karlk verilir, çünkü ‘Peygamberin

göz aydnl namaz idi.’ Vardmz bu görüü, hacdaki tehlilin zo-

runlu olarak namazn ardndan emredilmi olmas destekler.

Mekkeli bir adam görmütük. Adam otuz yandan fazlayd ve

ömründe hiç haccetmemi, umre yapmam ve Kabe’yi tavaf etmemi-

ti. lk kez benimle birlikte umre yapyor, ben de nasl hareket edeceini

öretiyordum. Mekke’nin yaknlarndaki Cüddeli bir adamdan söz

edildi. Adam seksen küsür yandayd ve ömründe hiç hac yapmamt.
Msrl zengin bir adam duymutum. Adam hiç hac niyeti tamama.
Bir gün suçlunun kendisi olduu zannedildii bir olay nedeniyle Mek-

ke valisinin emriyle tutuklanma. Adam zincirle balanarak öldürül-

mek üzere Meleke valisine getirilmi. O gün Arafat’ta vakfe günüymü.

Korku içindeki adam bu olay görünce ‘Ey hükümdar! Bu da nedir

böyle?’ diye sormu. Bu soru üzerine hükümdar adamn suçsuz oldu-

unu anlam, onu serbest brakm ve suçlu olmadn kabul etmi.

Adan da gusül abdesri alp hacca hazrlanm. te Allah’n inayeti bu-

dur.

brahim Peygamberin bu nidasna olumlu karlk vermeyenler ise,

çary duysalar bile, Allah’n hac etmeyi nasip etmedikleridir. Allah bir

insan bu çary duymayacak ekilde sar ederse, o hacca inanmaz.

Kendileri hacca gitmedii halde adlarna hac yaplan kimseler de var-

dr. Böyle birisi adna hac yapan kimse tam bir hac sevab kazanr.

Adna hac yaplan ise hac deil hac sevab kazanr. Bu nedenle hac ol-

mad halde haclar içinde diriltilir. Kefin verdii bilgi budur.
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Böylece, yüksek sesle telbiye getirmenin övünme maksadyla ol-

duunu belirttik. in bir yönü de, ilahi isimlerin hükmüyle ilgilidir.

Çünkü Allah’n bir ismi de ei-Baîd’dir. Bu, Kur'an- Kerim’de çeidi

yerlerde geçen nida (eyyühe!) ifadesine iaret eder. Uzaktaki (el-Baîd)

nida edebilir, Nida, bir halde bulunan kulun Hakkn çarma karlk

vermek üzere baka bir hale çarlmasdr. Uzaklk, el-Baîd isminin

otoritesini ortaya çkartmak için, telbiyede sesin yükseltilmesini gerek-

tirir. Böylece yakn olann yaknda etkisi gibi el-Baîd isminin

uzaktakindeki etkisi ortaya çkar. Çünkü daha önce defalarca belirtti-

imiz gibi, ilahi isimler arasnda karlkl bir üstünlük yoktur! Bunu

bilmelisin.

Yetmi ikinci ksm sona erdi, onu ‘Tehlilden Önce Allah’ Zik-

retmek’ hadisiyle yetmi üçüncü ksm takip edecektir.



[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
YETM ÜÇÜNCÜ KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

Yirmi Dördüncü Hadis: Tehlilden Önce
Allah' Zikretmek

Buhar, Enes’ten öyle bir hadis aktarr: ‘Binei çölde yola koyul-

duunda, Allah’n Peygamberi hamd eder, tespih ve tekbir getirir, son-

ra hac ve umre için tehlil getirirdi.’

Hz. Peygamber Allah’a hamd etmitir, fakat sahabe, hamdin nasl

yapldn belirtmemitir. Rurada hamd, o yerde peygamberin duru-

munun gerektirdii ekilde, Allah’a övgü eklinde yorumlanabilir.

Çünkü Hz. Peygamber orada kendisini sevindiren iler ile yapmasna

müsaade edilmi bir takm eylerin iradi olarak yasaklanmas arasn-

dayd. Bu yönüyle Peygamber, insanlarn Allah'n çarsna icabeti ne-

deniyle sevinç duyarken ‘nimet veren ve ihsan eden Allah’a hamd ol-

sun’ der. Serbest davranlarn yasaklanmas ve engellenmesi bakmn-

dan ise, ‘her durumda hamd Allah’a aittir
5
der. Böylece, Allah kendisi

için iki dereceyi birletirsin diye, iki hamdi birletirir, çünkü o, kâmil-

dir. Allah da onun ödülünü kemâle erdirir. Rabbini överken hac, bu-

rada böyle bir bilince sahip olmaldr. Baka bir ifadeyle söz ve haliyle

iki övgüyü birletirebilmek için bu iki durumu aklna getirmelidir. Bu

durumda hac iki ödülü birden elde eder. Bu nedenle Peygamberin sa-

habesi hamdin tarzn belirtmeksizin ‘Allah’a hamd ederdi’ demitir.

Burada yaplan tespihe gelirsek; hac, ihram ve engellenme yeridir.

Hakkn yaratklarndaki tasarrufunun engellenmesi ise mümkün deil-

dir ve O, böyle bir eyden münezzehtir. O, diledii gibi yarattklarnda

tasarruf eder ve hiçbir engel ve maniyle karlamaz. Öyleyse bu yerin
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bir gerei olarak, tespih getirmek zorunludur. Hakknda tespihin zo-

runlu olduu kimse ise, insanlarn bu esnada içinde bulunduklar du-

rumdan münezzeh ve büyüktür. Öyleyse tekbir de gerekir. Hac veya

umre yapan insan gereken eyi Allah’a verdiinde hac ve umrede ken-

disi için çarld maksad tamamlam demektir. Bu durumda ise,

hadiste geçtii ekliyle, hac ve umrede tehll getirir.

Yirmi Beinci Hadis: Hacdan Önce
Umrenin Yasaklanmas

Ebu Davud, Said b. Müseyyb’ten öyle aktarr: ‘Peygamberin sa-

habesinden bir adam Ömer b. Hattab’a gelmi ve Hz. Peygamberin

vefatna yol açan hastal içinde hacdan önce umre yapmay yasaklad-

na tanklk etmitir.’ Bu hadis, mürsel bir hadistir ve son derece zayf-

tr, çünkü güvenilir hadisler onunla çeliir.

Hadiste geçen ‘hac’ kelimesinin anlam, yönelmek olabilir. Yönel-

mek, niyet demektir. Bu yorumda Peygamber, bir davrann niyetten

önce yaplmasn yasaklamtr. Çünkü niyet davrana balarken emre-

dilmitir. Umre ise, Allah’a izâfe edilen evinde Allah’ ziyaret etmektir.

Allah insanlar o eve gelmeye davet etmitir. Niyet olmakszn onu zi-

yarete gelen kimse -ki o dince deil, sözlük anlamyla ‘hac’ (ziyaret)

isimlendirilen eydir-, onu ziyaret etmi olmaz. Bu nedenle âri’, kast,

yani Allah’a yaklama amacyla ziyarete niyetlenmeksizin Kabe’yi ziya-

reti yasaklamtr. Bu anlamyla hadis sahih saylr.

Yirmi Altnc Hadis: Mekke'ye Gelen Hac
Önce Ne Yapar?

Müslim, Urve b. Zübeyr’in öyle dediini aktarr: ‘Hz, Peygamber

haccetmi. Aie, bana Peygamberin önce abdest alp sonra Kabe’yi zi-

yaret ettiini söylemitir.’

Allah kullarn bu ibadette -baka bir eye deil- evini ziyarete da-

vet etmi ve öyle demitir: ‘Kabe’yi haccetmek Allah’n insanlar üzerin-

deki hakkdr.’
53 Dostu brahim’e de yapmn tamamladnda Kabe’nin
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üzerine çkp öyle barmasn emretmitir: ‘Allah’n bir evi vardr,

onu ziyaret ediniz.’ nsanlar Kabe’ye ulatklarnda, bütün yönlerden

kendisini ihata edebilmek için, öncelikle onu tavaf etmelidirler. Yoksa

‘Kabe’ denilecek ekilde snrlanmadkça herhangi bir ksmn tavaf ye-

terli deildir. Dikkat ediniz! imkân bulunmadnda, Hicr yönünden

bir ksm darda kaldnda, o ksm için Hicr duvar yapmlardr ki,

tavaf o ksma ilave bir tarzda gerçeklesin. Bütün bunlar ziyarette ama-

cn bir yönü olmadn öretmek içindir. Allah insanlara ziyaret edil-

mesi gereken yerin Kabe’nin suren olduunu öretmi, böylece niyet -

tek bir eye deil- bütüne yönelik olmutur. Bürün olmasayd, kast ve

yönelme geçerli olamayaca gibi ibadet de geçerli olamazd.

Var oluumuzda dayanamz, -zât olmas yönünden müstani zât

deil- zâtn ilal olmasdr. Baka bir ifadeyle biz, bütüne dayandk. Bu

nedenle, kendilerini ilah sayanlarn nezdinde, âlemde ilahlar farkl var-

lklarda çoalmtr. Nitekim farkl bölgelerdeki evler de çoalm, fa-

kat hiçbirisi bu ibadete özgü ev olma özelliini kazanamamtr. Her

biri farkl bölgelerdeki evler olsa bile, sadece bu özel bütünlüü tayan

ev, bu ayrcala sahiptir.

Allah kskançlk özelliiyle nitelenmi, sahibi olduu mertebe hak-

knda niza olduunu görmü, bu niteliin ilikilendirüdii kimselerin

de bu konuda herhangi bir istek ya da niyete sahip olmadklarn gör-

mütür. Söz konusu eyler arasnda felek, melek, maden, bitki, hayvan,

yldz gibi varlklar sayabiliriz. Onlar, kyamet günü kendilerini Hah

edinenlerden uzaklaacaktr. Bu nedenle Allah, ilahlk ilikisinin otori-

tesi ortaya çksn diye, söz konusu eylere ibadet edenlerin ihtiyaçlarn

kskançlk gerei yerine getirmitir. Çünkü onlar söz konusu eylere ta

ya da aaç olduu için deil, kendi inançlarnda Allah olduu için

tapmt. Öyleyse insanlar, ‘ilah’a tapm, O’ndan baka mabud (tap-

lan) görmemilerdir. Bu nedenle kyamet günü onlar ibader ettikleri

eyleri aramakla yükümlü tutacaktr. Çünkü bu, kullarn yapt haksz-

lklardandr. Bu nedenle Allah onlar -ibadetleri bakmndan deil- bu

bakmdan ‘bedbaht’ diye isimlendirir. Öyleyse ibadet geçcrlidir. Bu

nedenle, ehli olduklar cehennemde kalsalar bile, sonuçta hepsi rahme-

te kavuur. Dikkat ediniz!
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Puta tapanlar bir konuda bizimle ortaktr: Bu konu, bizim de Al-

lah’a zât olmas bakmndan deil, ilah olmas bakmndan tapmamz-

dr. Biz bu ismi (lah) isimlendirilenine gerçek bir isim olarak verdik.

O da, gerçekte Allah’tr ve O’ndan baka ilah yoktur. Gerekeni gere-

iyle ilikilendirdiimizde ise, ‘mutlu bilginler’ diye isimlendirildik. Pu-

ta tapanlar ise, bedbaht cahillerdir, çünkü onlar ‘ilah’ ismini (gerçek)

isimlendirileninden bakasna vermi ve yanlmlardr. Onlar ismin

kullar olduu gibi isimlendirilen de yanltcdr. Böylece bizim ile puta

tapanlar arasndaki fark ortaya çkt: Biz cennet diye isimlendirilen ve

sekiz kaps olan yere yerletirileceiz. Sekizinci kap, isimlendirilenine

ismi gerçek anlamda verebilmektir. Cehennem ise, yedi kapdr, çünkü

sekizinci kap, ismi isimlendirilenine vermektir. Cehennemlikler ise,

onu isimlendirilenine verememi, bu konuda bilgisiz kalm, perde-

lenmilerdir. Onlar, kendi isimlendirilenlerini görür. sim kendi isim-

lendirilenini (müsemma) aramak üzere onlardan uzaklamtr. Böylece

ismi hak eden, ‘ilah’ ismini alr ki o da, Allah’tr. Puta tapanlar da,

dünyada bilmedikleri eyi ahirette örenir, fakat bu bilgi, fayda ver-

mez.

Fakat Allah, onlarn niyederini dikkate almtr. Çünkü onlar -

varlklara deil- Allah’a tapm, Allah ise taptklar eylerin onlardan

haklarn almasnn ardndan sonuçta hepsini rahmete ulatrmtr. Bu

nedenle Allah irki, balanmayan büyük günahlardan saymnr. Fakat

burada her irk koan deil, kendilerine peygamber gönderilen ya da

teorik düünceye hakkn vermeyip içtihat etmeyen mürikleri kastedi-

yoruz. Çünkü Hz. Peygamber öyle demitir: ‘Müçtehit yanlrsa, yine

dc ödüllendirilir.’ Burada -herhangi bir yan konuya belirlemeksizin-

genel ifade kullanmtr .

cRahmetim her eyi kapsamtP 54

, ayeti ve ‘Rah-

metim gazabm geçmitir’ sözü dorulanmtr. Çünkü terazi iki elde

eit deildir. O, sadece amel ve karlkta eittir ve zaten bu nedenle te-

razi konuldu. Terazi konusu Allah ehlinden bir grubun yanld mese-

ledir. Onlardan birisi de Halu'n-Na'leyn isimli kitabn yazar Ebu’l-

Kasm b. Kasî ve takipçileridir. ‘Allah doruyu söyler ve doru yola

ulatrr.’



Yetmi Üçüncü Ksm 59

Yirmi Yedinci Hadis: Tavafta Kâbe'nin

Neresinde Durulur?

Tirmizî, Cabir’dcn öyle bir hadis aktarr: Hz. Peygamber Mek-

ke’ye geldiinde, içeri girip Hacer-i esved’e eliyle dokunmu, sonra sa-

ndan üç kez komu, dört kez yürümütür.’

Hacer, Allah’n sa elidir. Allah sûretine göre yaratm olduu in-

san için de bir sa el yaratt. Bu nedenle tavafn Allah’n eliyle insann

sa eli arasnda olmasn emretmitir. Böylece insan, iki güç ile destek-

lenir ve bu durumda eytan insana gelebilecek bir yol bulamaz. Çünkü

eytann saa kar yolu yoktur. O, kulun kalbine vesvese verir ve o sol

tarafa meyillidir. Bu durumda tavafta Halddn sa eli tavaf edeni mu-

hafaza eder. O kendi varlnda da bir sa ele sahiptir. Öyleyse insan

sürekli korunur. Bu dengeden ayrldnda ise -ki o rak tarafndan

Yemen tarafna dönmektir- Allah’a ait olan evin inayeti insan korur.

öyle sorulabilir: ‘Allah Iblis’in bize sa taraftan geleceini bildir-

mitir.’ Buna öyle karlk veririz. Burada eytann kastettii sa, sa
organ deildir, çünkü eytan organlara vesvese vermez. Ayette geçen

sol da sol organlar ya da ön, insann önü ya da ard deildir. eytann

vesvese verdii yer, kalptir. Bazen eytan, sa veya sol veya arka ya da

ön ile ilgili fiillere ve davranlara zarar veren vesveseleri kalbe aktarr.

Biz burada sa derken, bu özel yönü kastediyoruz. öyle sorulabilir:

‘Mürik de sa ele sahiptir.’ öyle deriz: ‘Ne gerçekleiyorsa toplamla

gerçekleiyor, toplam ise ancak mümin adna gerçekleiyor.’ te ‘sac-

lardan ise
’55

ayetinin anlam budur. Burada ‘sa’, organ deil, biade-

menin kendisinde gerçekletii ele iaret eder.

Yirmi Sekizinci Hadis: Tavaf ve Koma Esnasnda
Bir Binekli Gören Kimse

Müslim, Cabir’den öyle bir hadis aktarr. ‘Hz. Peygamber veda

haccnda bir binein üzerinde Kabe’yi, Safa’y ve Merve’yi tavaf etmi-

tir.’ Ayn ekilde öyle bir rivayet vardr: ‘Arafat’ta vakfe yapm, ta

atmtr. Bütün bunlar Peygamber binein üzerindeyken yapmtr.’
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(Bâtnî yorumda bu hadis) Peygamberin Rabbine itaat ettii tüm

hallerinde tandn bildirir. Peygamber kendiliiyle bunlar yapm-

yor, Rabbi vastasyla yapyordu. Kendisini tayan karsnda peygam-

ber, organlarndan birisi gibiydi. Onun organlar tek tek kendisi için

tand gibi bütün de parçay tar. nsan da kendisini tayan kar-

snda bütün olarak böyledir. Öyleyse insan, tavaf eden-etmeyen, koan-

komayan, duran-durmayandr. Hac bu fiillerle isimlendirilmitir. O
kendisini tayann komas ve durmas ile tanandr. Bununla beraber

bu fiiller hacyla iliklendirilir.

Hak gerçekte iin olduu duruma dikkatini çekti. Sana öyle de-

mektedir. âri’ ‘yap’ der, gerçekte yapan, -sen deil- senin vastanla Al-

lah’tr. Sonra davran sana nispet eder, karl da sana deil amele

verir. u var ki amel, karlk nedeniyle ac çekilen ya da nimet görülen

yer deildir. Bu, acnn ve nimetin bulunaca bir varlk olmaldr. Öy-

leyse amelin bulunaca yer, maddî olarak fiilin nispet edildii kimsedir

ki, o da yükümlüdür. Bu durumda tayan onun arac haline gelir. Ta-

yan Allah ise, tanan bu fiilin kendisinde ortaya çkmas için onun bir

aracdr. Bu yorum, ilkinin zdddr. Bu nedenle Peygamber tavaf et-

mi, komu (say’ etmi), durmu ve bu nedenle insanlar görüp onlara

örnek olmak için binek üzerinde ta atmtr. Allah ehli ise, burada iin

bâtmî yorumunu görür. Çünkü onlar, bütün bu fiilleri binee binme-

den yapma gücündeyken, Peygamberin bu davranla neyi amaçlad-

n bilirler.

Yirmi Dokuzuncu Hadis: Tavafta Ellerle

Ayaklar Birletirmek

Darekutnî, Ümmü Kebe’nin Peygambere öyle dediini aktarr:

‘Ey Allah’n Peygamberi! Kabe’yi sürünerek tavaf edeceime yemin et-

tim.’ Peygamber öyle demi: 'Bineinle on dört (iki yedi) kez tavaf

yap. Yedisi ellerin yedisi ayaklarn için.’

nsann iki eli, kuun iki kanadna benzer. nsan yeryüzünde yü-

rürken ayaklaryla mesafe katedebildii gibi suda elleriyle yüzebilir. n-

san ayaklarnn üzerinde yürüyor olsa bile, yürürken ellerinin hareket-

lerinden yardm alr, insann bâtn -ki ruhudur- gerçekte meleklerin
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üçüncü türü olan yönetici meleklerden bir melektir. Allah herhangi bi-

rini özel olarak zikretmeden meleklerin kanatl olduunu söylemitir.

Buradan kesin olarak unu öreniriz: Unsurlardan oluan cisimleri yö-

neten bir smf olmalar bakmndan, nefslerimiz kanatldr. Doal ci-

simler ise, nefsleri alglamamzn önünde perdedir. Dikkat ediniz! Ceb-

rail (as.) sahabeden Dhye ya da bir bedevi sürerinde bedenlendiinde,

kanadan hiçbir ekilde görünmemitir. Böylece alt yüz kanad olsa bi-

le, özellii kanatszlk olan bedenin sureti kanaüam gizlemitir.

Melekler, dördüncü unsur olan havada kendisiyle yürüdükleri ka-

nadarla yüzebilirler. Aym ekilde, iki ayak da toprak unsurunda yürü-

mek için vardr. Bu nedenle âri’ elleri ayaklara katm ve hadiste Pey-

gamber kadna ‘yedi kez tavaf et’ demiti. Bu, ruh içindir, çünkü onun

yürümesi, kanadarla gerçekleir. Bü durum. Peygamberin ‘yedi kez el-

lerin ve yedi kez ayaklarn için’ hadisinde belirtilir. Tavaf ve baka du-

rumlarda yürümek, bu ikisiyle gerçekleir. âri’, Ümmü Kebe yemi-

ninde dile getirdiinden baka bir ekilde yürüdüü için, yükümlülü-

ünü artrmtr. Anlaynz!

Otuzuncu Hadis: Tavafta Omuzlarna Örtü Almak

Tirmizî, Ya’lâ b. TImeyye’den öyle aktarr: ‘Hz. Peygamber üze-

rine bir hrka atmken Kabe’yi tavaf etmitir.’ Ebu sa, hadisin hasen-

sahih olduunu söyler.

Hadiste geçen ‘idtba’ kelimesi, örtünün bir ksmnn sol omuz

üzerinde, kalan ksmnn sa kolun altnda olmasdr. Sonra örtü göse

ulatrlr ve bir ucuyla da balanr. Bu durumda sa omuz açk, sol

kapaldr. Bu örtünme ve açklk, gayb ve ehadet, sr ve alenîyi birle-

tirmek için yaplr.

Bu eylemde örtünme, kalp yönünden gerçekleir, çünkü kalp in-

sanda görünmeyen (gayb) yerdir ve ehadet âleminde fiiller ondan or-

taya çkar. ehadet âlemi, organlardr. Kalp organlar hareket ettirmeye

yönelmeseydi, onlarn hiçbir hareketi ortaya çkmazd. Bu ise, gaybn

ehadetteki etkisidir. Bu meselenin ilahi ilimdeki dayana, Allah Tca-

la’nn zikreden hakkndaki u sözüdür: ‘Beni içinden zikrederse, onu
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içimden zikrederim. Beni bir toplulukta zikrederse, onu daha hayrl

bir toplulukta zikrederim.’

Bilmelisin ki, Allah’n kendisiyle ilikilendirdii gizli bir zikri ol-

duu gibi açk bir zikri de vardr. Hakikat birdir, iki yönü yoktur, bu-

nunla beraber hükümde farkllk vardr. Hakka ait bu özellik nedeniyle

âlem çift tabiad ortaya çkmtr. Allah öyle buyurur: ‘Her eyden çift

çift yarattk™ Tek olsa bile, onun iki yönü vardr: zâhir ve bâtn. Çün-

kü Allah ez- Zâhir, el-Bâtn’dr. Öyleyse teorik aratrma sahiplerine Al-

lah’ bilmek ne kadar güç gelir! Allah’ bilmek Allah ehline ne kadar

yalandr! Allah bizi kendi ehlinden etsin.

Otuz Birinci Hadis: Kendisini Öperken
Hacer-i Esved'e Secde Etmek

el-Bezzar, Cafer b. Abdullah b. el-Mahzuni’nin öyle dediini ak-

tarr: ‘Muhammed b. Abbas b. Cafer, Hacer'i öpmü, sonra secde et-

miti. Ona ‘ne yapyorsun?’ dedim. ‘Dayn bn Abbas'n Hacer'i öpüp

sonra secde ettiini gördüm’ diye karlk verdi. Sonra öyle ekledi:

‘Ömer'in Hacer'i öptüünü, sonra da ona secde ettiini gördüm.’ Ba-

ka bir rivayette, ‘Peygamberin Hacer'i öpüp ona secde ettiini gördüm’

demitir.

Haccr (ta, haccr-i csved) yeryüzü kaynakldr ve Allah yeryüzünü

‘zelil ve hor’ yapmtr. Zelil horlukta arl bildiren bir kalptr, çün-

kü kelimenin geldii feûl (zelûl) kalb Arapça’da mübalaa bildirir. a-

ir öyle der:

Klcn ucuyla köklerinden vurulmu halde

Yeryüzüne -mübalaa kalbnda- zillet verilmitir, çünkü zelil kim-

seler ki onlar Allah’n kullardr- onun omuzlarnda, yan üzerinde yü-

rümekle memurdur. Hor bir kimsenin temas ettii ey, kendisine te-

mas edenden daha zelildir. Allah bu horlukta yeryüzünün krkln
secdeyle yüzlerin ona sürülmesiyle giderdi. Yüzler insan bedenindeki

en erefli organlardr. Ta da yerdendir. Öyleyse bu krldk ona da e-

lik eder, çünkü o, yüzlerin ve alnlarn secde ettii yerdir. Bu sayede

yerin ve tan krld onarlr. Allah, topraktan ayrlm ve krklk
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duygusu içindeyken taa secdeyi emretti. Bu secdeyle tan da onarm-

dan bir pay olur. Çünkü o, ilgi gösterilen bir tatr vc Allah’a nispet

edilen
csa el’ olmas nedeniyle de öpülmütür. Öyleyse onun öpülmesi

biat etmek amac tar. ‘Sana biat edenler Allah’a biat etmitir
’* 7 Taa

secde etmenin sebebi budur.

Otuz kinci Hadis: Hacer-i Esved'in Siyahl

Trmi 7.Î, bn Abbas’m öyle dediini aktarr: Hz. Peygamber öyle

der:
c

Hacer-i esved cennetten sütten daha beyaz bir halde inmiti.

Âdemolunun günahlar onu karartmtr.’ Ebu sa öyle der: Hadis,

hasen-sahih hadistir.

Âdem’in hatas olmasayd, dünyada efendilii ortaya çkmayacakt.

Hata Âdem’i efendi yapan ve ona seçilmilii kazandran eydir (bn

Arabi burada siyah anlamndaki sevd ile efendi anlamndaki seyd keli-

meleri arasnda anlam ilikisi kurmaktadr.) Öyleyse Âdem’in hatas

nedeniyle cennetten çkmas, onun efendiliini ortaya çkartmak içindi.

Hacer-i esved cennetten çkarken beyaz idi. Cennete döndüünde de,

sayesinde bakalarndan farkllat ve Hakka yaknlk elbisesinin üze-

rinde göründüü bir izin onun üzerinde kalmas gerekir. Allah onu

‘Haklan sa eh’ konumuna yerletirmitir. Söz konusu el Allah’n ken-

disini yaratrken Âdem’in çamurunu yourduu eldir. ‘Âdemoullar-

nn hatalar onu karartmtr.’ Baka bir ifadeyle, onu öperek kendisini

‘efendi’ haline getirmilerdir.

Renkler arasnda efendilii gösteren renk, siyahtr. Allah Hacer-i

esvede siyah rengi giydirmitir. Bunun amac, Âdem’i efendi yapt
gibi, dünyaya çkyla onu da efendi yaptn öretmektir. Âdem’in

yeryüzüne inii -uzaklama deil- halife olmak demekti. Hz. Peygam-

ber, Hacer-i esved’in siyahlamasn Âdemogullarnn hatalaryla iliki-

lendirmitir. Nitekim Adem’in efendilii ve seçilmesi de onun hatasyla
A

gerçeklemitir. Baka bir ifadeyle hatalar sebebiyle Ademoullarna

bu taa secde edip onu öpmeleri ve kendisiyle teberrük etmeleri emre-

dildi. Bütün bunlar, hatalarna kar insanlar için bir kefarettir. Hacer-i

esvedn efendilii bu nedenle ortaya çkt. ‘Âdemoullarmn hatas

Hacer-i esvedi karartt’ sözünün anlam budur. Yani onu efendi yapt-
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lar. Siyah renk, bu anlama delil yapld. Öyleyse bu, Âdemoullar

hakknda bir knama deil, övgüdür.

Âdem (as.) ile melekler arasnda geçen hâdiseye balanz! Allah ön-

ce meleklere Âdem’in yeryüzünde halife olduunu söylemi, melekler

Âdem hakknda bilinen sözlerini söylemilerdir. Böylece kendilerini üs-

tün görüp bu göreve Âdem’den daha layk olduklarn iddia etmi, dü-

üncelerini Allah’n bu konudaki bilgisinden üstün tutmulard. Onla-

rn bu davran, Âdemoullarnn hatalarnn yerini ald gibi Âdem-

'in meleklere efendi olmasnn da sebebi olmutur. Âdem’in efendilii

ortaya çksn diye de meleklere kendisine secde etmek emredildi.

Mutlu, bakasndan öüt alan kimsedir. Akll ise, kullarnda uygu-

lad hükümlerinde Allah’a itiraz etmeyen kiidir. Bu yönüyle akll in-

san, arzusunun hükmüne uymayaca gibi yönettii kimselere de arzu-

sunun hükmüne göre davranmaz. Bu konularda Allah’n bir hükmü ve

idaresi vardr. Çünkü Allah duymay, itaat etmeyi ve ‘yöneticilere itiraz

etmemeyi’ emretti. Allah bunu bir emir yapmtr, çünkü hükümdarn

adil olmas, hem bizim hem onun lehinedir; zalim olmas ise, bizim le-

himize, onun aleyhinedir. Öyleyse biz, her iki durumda da kârdayz ve

mutluyuz. Allah, bizi mutlu yaptktan sonra kullarnda yarattklarnda

yapt iler bize bir zarar vermez.

Yönetici ve hükümdarlarmzn iledikleri hakszlklardan söz eder-

sek, onlarn zulümleri nedeniyle elde ettiimiz sevap ortadan kalkar.

Ayn zamanda, düüncemizi bu konudaki fiiline yelediimiz için Al-

lah’a kar saygszlk yapm oluruz. Çünkü yöneticilerin zulümlerinde

lehimize olan ey, hiç kukusuz, uhrevî bir paydr. Halbuki bu davran-

mzla kendimizi ondan mahrum brakrz. Nefsini ahiret ödülünden

mahrum brakan kii ise, baarszla urayandr. Yöneticilerin adale-

tinde lehimize olan pay, dünyevîdir. Dünya ise fani ve geçicidir. Öy-

leyse biz, gafletin bizi kuatmas nedeniyle, farknda olmakszn dünya

payn ahiret payna tercih etmekle geçici bir sevinç elde ettik. Öyleyse

bu davranmzla dünya maln isteyenlerden oluruz. Nitekim Hz.

Peygamberin ‘hükümdarlarn adil olmalar onlarn lehinedir’ sözündeki

pay da, uhrevidir. Halbuki hükümdarlar yaptklar zulümle bu paylar-

n deersizletirmilerdir. Zulmün vebali ise onlara döner.
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Müslüman Allah’a teslim olan, tevekkül eden ve bütün ilerin Al-

lah’n hükmünde olduunu gören kimsedir, Bu nedenle de, sadece kar-

çkmas emredilen ie kar çkar ve bu kar çkma ibadet olur. tiraz

yerinde susarsa, susmas gereken yerde itiraz eden kimse gibi olur. Al-

lah, bizi adalet ile hükmeden ve ona göre adil davranan saygl kulla-

rndan etsin!

VAKIA

Bu hadisle ilikili bir vaka’da bana öyle denildi: ‘Allah’tan ne bi-

linir ne bilinmez?’ öyle dedim:

Allah’ bilmek din edindiim dinimdir

Mutlak hakikati bilmemek ise imanm ve tevhidimdir.

Bana denildi ki: ‘Doru söyledin! Bu ‘Allah sizi kendisinden saknd-

rr’58
ayetinin anlamdr. Öyleyse O’nun tecellisinde sende ne bulunur?’

öyle dedim:

Her tecelligahta müahede ederken O’nu görürüm

Tenzih ve snrlama arasnda

Bana denildi ki: Tebih üe tenzihten ve tenzih ile tebihten mü-

nezzeh olan tespih ederim.’ Ebu Said el-Harraz’a sorulmu: ‘Allah’

neyle bildin?’ O da ‘ki zdd birletirmesi -kendi niteliinde- özelliiy-

le’ demi. Sonra, u ayeti okumu: ‘O evveldir (ilk), ahirdir (son), zahir-

dir (zuhur eden), bâtndr .’59 Topuum yaralyd, arsndan dolay ac

çekmekteydim. Bu halde Hakk’ müahede bana egemen oldu ve öyle

dedim:

Armda onu gördüm

Dedim ki, ifa verici bir ilaç

Umulan bir rahat yok zarar da

De ki: ‘Ne yapaym.’
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öyle denildi: ‘Teslim ol!’ Ben de ‘evet, ey öreten!’ dedim. Selam

verdim, konumadm.

Bu vakay gördüm

Her ilmin bir toplaycs var

Onun benzerini görmedim

Yararl ilimler içinde

Bu vakada srrma öyle eyler söylendi ki, onlar duymak müm-

kün olmad gibi açklamama da izin verilmedi. u var ki insanlara te-

celli, ancak sûrederde gerçekleebilir. Gözdeki ilah amel ise, gözün

ilimesi esnasnda gerçekleir. i örendin, artk gereini yap!

Otuz Üçüncü Hadis: Kyamet Günü
Hacer-i Esved'in Tankl

Tirmizî, bn Abbas’n öyle dediini aktarr: Hz. Peygamber

Hacer hakknda öyle demitir: ‘Allah’a yemin olsun ki, Allah onu k-

yamet günü diriltecektir. Kendileriyle gördüü iki gözü, kendisiyle

konutuu bir dili olacaktr. Böylece, hak üzere ona temas edenler için

tanklk edecektir.’

Kur'an- Kerim’deki garip ifadelerden birisi, ala (üzerinde) edat-

nn lam (için) anlamnda kullanlmasdr. Allah Teala öyle buyurur:
1

Allah’tan bakas adna (ala nusub) kesilen™ Kast edilen bakas için kesi-

len kurbandr. Çünkü aleyhte tanklk, raz olmayacan bir eyle yap-

lr. Çünkü aleyhinde tanklk yaplan kimse bu tankl kabul edip in-

kâr etmezse, itiraf nedeniyle bir zarar umabilir. Burada
c
alâ’ edatn

kendi anlamnda almak gerekir. Her edat da böyle yorumlanmaldr.

Hal karinesi olmakszn hiçbir edat asl anlamndan çkartlmamaldr.

Ayn ekilde, buradaki ‘alâ’ edatn kendi anlamndan çkartp onu ‘için’

anlamnda yorumlayan kimse de böyle yapmtr. Bu kii, hal karinesi-

ni unda bulmutur: Hz. Peygamber bu hadisiyle Hacer-i esved’e do-

kunmamz yüceltmi ve inanarak ona temas ettiimizde bizim admza

büyük bir hayrn gerçekleeceini kast etmitir. Bu yorum ‘hak üzere’

sözünden çkar. Kast edilen, dince belirlenmi halttr. Çünkü Hacer-i
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esved, bu imana sahip her ümmetin temas etmesi için, öpülmek ve do-

kunulmak üzere konulmu Allah’n sa elidir. Bu nedenle ‘hak’ sözü

belirsiz gelmi, belirlilik taks almamtr. Allah Teala öyle buyurur:

‘Herkes için bir yol ve yöntem belirledik
*l Burada da belirsiz gelmitir.

Öyleyse, bütün eriatler haktr. Hacer-i esved’e
c
hak üzere’ dokunan

kimse, Haeer-i esved’in onun hakknda yapaca mümin olduuyla il-

gili tankln kapsamna girer. Hangi dinde ve hangi eriaüe olursa ol-

sun, ayndr.

‘Ala’ edatn kendi anlamnda brakmak da mümkündür ki, bu da-

ha dorudur. Çünkü burada ‘hak’ kelimesi belirsiz gelse bile, anlam

belirlidir. Belirsiz gelmesi, her eye yaylmasndan kaynaklanr. Öyleyse

var olan ve varlkla nitelenen her eye, Hak elik eder. Allah ‘Her nerede

olursanz, O sizinle beraberdir*7 buyurdu. Her nerede olursak olalm,

Hak varlk ve olu bakmndan münezzeh ve kendisine layk bir halde,

bizimle beraberdir. Biz, var olan bir eyiz; bâtl yokluk; Hak ise varlk-

tr.

Hacer-i esved Allah’n sa eli, dokunulma ve öpülme yeri sayld

için, kulluumuz gerei olarak, onu öpmemiz gerekir. Onu öperken.

Hakkn bizim görmemiz, iitmemiz ve bizdeki gerçek fail olduunu

düünmemeliyiz. Çünkü böyle bir müahede içinde olursak, Hak kendi

sa elini öpmü, kendi sa eline temas etmi olur. Sa el, Hacer’dir.

Bir ey kendi kendine temas etmez. Âdem (as.) Rabbinin sa elini

seçmitir. Rabbinin her iki elinin mübarek sa el olduunu bildii hal-

de, yine de sa eli seçmitir. Kul kyamet günü Hacer’e dokunma aa-

cnn meyvesini devirmek isterse, ona öyle denilir: ‘Sen Hacer’e do-

kunmadn, Hak kendi eliyle kendisine dokundu.’ Sonra Hacer-i esved

getirilir ve ‘bu adam tanyor musun?’ diye sorulur. Hacer ‘evet’ der.

Ona ‘sana temas hakknda nasl tanklk edersin?’ diye sorulur. öyle

karlk verir: ‘Bana kendi kulluuyla deil, Senin vastanla ten as etti.’

Bunun üzerine kula ‘Bu tanklk sayesinde Hacer’e dokunman.n senin

vastanla deil, Hak üe olduunu örendin.’ Bu esnada tanklk, insa-

nn lehine deil, aleyhine gerçekleir. Artk onun talep edecei bir ey

kalmaz. âri’, iin kendiliinde bulunduu durumu bize bildirmitir ki,

kul olarak ve bu ibadetle yükümlü-mecbur kimseler olarak Hacer-i

esved’e temas edelim. Nitekim Ömer b. Hattab böyle yapmt.
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öyle sorulabilir. Hz. Peygamber Rdvan biatinde kendi elini di-

er elinin üzerine koyarak, biat etmi ve öyle demiti: ‘Bu, Osman

adnadr.’ Osman ise o biatte yoktu. Kul da Hak vastasyla Hacer’e

temas ettiinde, Hak sa eliyle sa eline temas etmi demektir. Çünkü

Hakkn her iki eli de sa eldir ve bu temas
c
hak üzere’ ona temas eden

kul adna yaplmtr. Kul da, bunun ürününü kyamet günü devirir.

Hz. Peygamber ‘bu el Osman içindir’ demiti. Bu yorumda kulun ma-

zereti, müahede halinin otoritesinin onu etkisi altna almasdr. Çünkü

kul, d varlklarda Allah’tan bakasn müahede etmemitir.

Bu soruya öyle karlk veririz: Hz. Peygamber’in kendi eliyle di-

er eline temas etmesiyle ayn eyin Allah için düünülememesi arasn-

daki fark udur: iki benzer arasnda iliki geçcrlidir. Peygamber ile

Osman’ birletiren ey, kulluk ve yaratln hakikati demek olan insan-

lk hakikatidir. Bu nedenle Hz. Peygamber Osman adna vekil olabil-

mi, her biri dierinin yerini alabilmitir. kinci ayrc ise, biat ettii

elin Allah’n eli olmasdr. Böylece sahabe, elleriyle o ele biat etmiler-

dir. Dokunulan ey Allah’m eli, dokunan ise, yine Allah’n elidir. Allah

ile kullar arasnda bir iliki yok iken burada bir iliki vardr.

öyle sorulabilir: Burada iliki, insann ‘ilahi surete’ göre yaratl-

m olmasdr ve bu nedenle insann Allah’n isimleriyle ablaklanmas

mümkün olabilmitir. Bu soruya öyle yant verebiliriz: Sûrete gelirsek

onu inkâr etmeyiz. Ahlâklanmadan söz edersek, onu da inkâr etmeyiz.

Fakat burada (hacer-i esved’e) temas kula izafe edilmi, temas ise Hak

vastasyla yapt düünülmütür. Gerçekte temastan baka bir ey
yoktur ve o Hak vastasyla gerçeklemitir. Öyleyse Hak, temas etmi-

tir. Sûret, hiç kukusuz, Hakkn ayn deildir, çünkü sûret Hakk’n ay-

n olsayd ‘Âdem’i kendi sürerine göre yaratt’ denilmezdi. Bu noktada

‘Hak kulun iitmesi görmesi ve eli olur.’ Burada duyan bakan ya da

herhangi bir fiilin faili olmas yönünden o Hakkn ayndr. Baka bir

ifadeyle kul, bu esnada oluta bir etkisi, hükmü ve hali olan niteliin

ayndr.

Kardeim! Hepsi güzel haller olsa bile, hacer-i esved’e dokunurken

hangi halde olacam seç! Hepsi güzel haller olsa bile aralarnda açk

bir fark vardr. Alâ (‘e, üstüne) edatn kendi balanmdan çkartmak
'

sradan insanlar adna daha uygun, anlamnda brakmak ise seçkinler
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için uygun yorumdur. Büyüklerimiz, her iki yorumla Hacer’e temas

edenlerdir; bir (yandan) Hak vastasyla ona temas ederlerken bir de

kulluk bakmndan ona temas ederler. Böylece iki nitelii birletirir, iki

ödül elde eder, kyamet günü Hacer onun lehinde ve aleyhinde tanklk

eder. Nitekim büyük insanlar, Hak’tan Hakk’a sülük eder.

Otuz Dördüncü Hadis: Makamn Ardnda Namaz

F.bu Davud, Abdullah b. Ebi Evfa’dan öyle bir hadis aktarr: ‘Hz.

Peygamber umre yapm, Kâbeyi tavaf etmi ve makamn ardnda na-

maz klmtr. 5

Allah Tcala brahim’in makamn namazgah edinmemizi emret-

mitir. Bunun bâtnî yorumunu, daha önce belirtmitik. Namaz klar-

ken ondan habersiz kalmayalm diye, o namazgah görebileceimiz e-

kilde önümüze aldk. Böylece onu görmek, içinde deilsek bile o ma-

kam elde etmeyi Allah’tan istemeyi hatrlatr. Onu görmek bizün ha-

limiz ise, bu kez, Allah’tan o makamn sürekliliini ve bizim o halde

kalmamz istemeyi hatrlatr. Her iki durumda da, onun ardnda bu-

lunmamz gerekir. Bunun amac, onu ardmza atarak -kendisini gör-

mediimiz için de- hatrlamayanlardan olmamaz salamaktr.

Otuz Beinci Hadis: Develeri aretlemek,
Üzerlerine Nalinler ve Yün Asmak

Müslim, bn Abbas’m öyle dediini aktarr:
cHz. Peygamber öle

namazn Zu’l-Huleyfe’de klm, sonra devesini istetmi, sa hörgücü-

nün d yüzünü iareüemi, ondan kan akm, sonra üzerine iki nalin

asm ve sonra bineine binmitir.’

Hz. Peygamber, develerin eytan olduunu söylemi, bunu deve

allarnda namaz klmay yasaklamann sebebi yapmtr. eytanlk Al-

lah’tan deil, Allah’n rahmetinden uzaklk niteliidir, çünkü her ey,

Allah’n hükmü ve Allah’n gözetimi altndadr. ar (iaredemek), bil-

dirmek demektir. yilik yapanlarn ‘üzerinde bir yol yoktur.’ Allah’a

çarlan kii, çarld niteliin kendisinde bulunmad kimsedir. e-
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fa at, kendisi ile muduluu arasna girecek biiyük bir günah ileyende

gerçekleebilir. nsan ve cin eytanlarndan daha uzak kimseler yoktur.

(Kurban anlamndaki) Hediyye ise, kurbann sunulduu kimseden

uzaktr, çünkü o, sunann mülkü içindedir. Öyleyse kurban, uzaklk ile

nitelenmitir.

Dua ederek Allah’a yaklamak isteyen bir insann yapabilecei en

uygun i, Allah’n kapsndan koulmu ve uzaklam kimseyi Allah’n

rahmetine mazhar olmas için Allah’a döndürmektir. Peygamberler,

ancak mürikleri -ki mürikler Allah’tan en uzak kimselerdir- Allah’a

döndürmek üzere tevlid göreviyle gönderilmitir. Peygamberler, onla-

r Allah’a yakndk ve rahmet mertebesine yönlendirir. Bu nedenle Hz.

Peygamber haklarnda ‘onlar eytandr5 demi olmakla beraber, devele-

ri kurban (yaknlk) olarak kesmitir. Böylece meseleyi bilenler, Hz.

Peygamberin iinin Allah’tan uzak olanlar Allah’a yaklatrmak oldu-

unu anlar.

Hz. Peygamber, develerin sa hörgüçlerini iaredemitir. Devenin

bu ksm, develerdeki en üst bölgedir. Öyleyse bu, büyüklenenlerin

içinde bulunduklar büyüklük haline gönderme yapar. Bu durum, ken-

disinden uzak durmamz için, Hz. Peygamberden bize bir bildiri ola-

rak gelmitir. Çünkü ahiret diyarn Allah ‘yeryüzünde büyüklük arzu-

lamayanlara
'63

verir. Sinam, yükseklik demektir. Burada iaret, sa hör-

güce konulmutur, çünkü sa, güç ve iktidar yeridir. Safha (müsamaha

anlamndaki) safh (d yüz) kelimesinden gelir. Bu ifade, Allah’tan

uzakla yol açan büyüldenmeyi brakan biri O’na yaklamak istediin-

de, Allah’n onu balayacana iaret eder. Çünkü kul (daha önce)

‘büyüklenmi ve direnmiti.’

Hz. Peygamber, develerin eytanlndaki büyüklenmeyi giderme-

nin iaretini ‘nalinleri onlarn boyunlarna asmak’ yapmt. Çünkü

nalinler vastasyla zelil vç hor kimseler affedilir. Bu nitelikte olan kim-

sede ise, görülür bir büyüklük kalmaz. Hz. Peygamber nalinleri yün-

den (ihn) yaplm asklara balamt. hn, yün demektir ve Allah’n

‘dalar atlm yün gibi olur
,M

ayetini hatrlatr. Develer bu nitelie ka-

vutuunda ise, (Allah’a yaklatran anlamnda) kurban haline gelirler.

Böylece daha önce eytan olduklar için uzaklkla nitelenmi eyler ad-
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na yaknlk gerçekleir. eytanlara rahmet isabet ettiine göre, slam

ehli hakknda ne düünülebilir ki?

Hz. Peygamber, tevhidleriyle Allah’a yaklamak yönünde tanklk

etmelerini salamak üzere, birleyenlere (muvahhidlere) de gönderil-

mitir. Bu anlamyla tevhidi akl tek bana alglayamaz. Baka bir ifa-

deyle akl, Allah’a yaklatrc olacak tevhidi bilemez, onu eriat vasta-

syla örenebilir. Buradan Peygamberin mürik ve muvahhide (birle-

yene) iki farkl durumla gönderilmesinin anlam örenilir. Mürik -ki o

büyüklenen eytandr- Hz. Peygamber tarafndan daha önce ifade etti-

imiz gibi Allah’a yaklamaya çarlr. Mürik bu yaknlamay (develer

de kurban olmay) kabul eder ve daha önce belirttiimiz iaret ve süs-

lenme gibi fiillerle kendisinde bulunan uzaklk niteliini yitirir.

Hz. Peygamber, birleyenleri davet görevine de dikkat çekmitir.

Nitekim birleyenleri, bu konuda bilgileri yok iken, Allah’a yaknl di-

le getirmeye çarmtr. Bu nedenle Kabe’ye bu kez ‘koyun’ kurban

etmitir. Koyun, allarnda namaz klmamz caiz olan hayvanlardr ve

koyun kurban, birleyenlerin Allah’a yaklamasnn örnei olur. Müs-

lim, Hz. Aie’nin öyle dediini aktarr: ‘Hz. Peygamber Kabe’de ko-

yun kurban kesmi, onlar süslemitir.’ Burada süsleme koyunlarla ilgi-

lidir. Baka bir ifadeyle onlarn yakn olmasn salayan bu nitelik onla-

rn kurban olmasn gerektirmitir.

Otuz Altnc Hadis: Kurban Günü En Büyük Hac
(Hacc- Ekber) Günüdür

Ebu Davud, bn Ömer’den Hz. Peygamber’in hac yaparken cem-

reler (ta atma) arasnda durup öyle dediini aktarr: ‘Bu gün hangi

gündür? Sahabe öyle demi: ‘Kurban bayram günüdür.’ Hz. Pey-

gamber ‘Bu en büyük hac günüdür’ demitir.’ Baka bir ifadeyle
‘

Al-

lah’tan ve Peygamberinden en büyük hac günü insanlar için bir çardr’65

ayetinde kendisini isimlendirdii gündür.

Bu vakit ‘en büyük hac günü’ diye isimlendirildi, çünkü o gün, bü-

tün haclar toplar. Cahiliye döneminde insanlarn bir ksm Arafat’ta

toplanrken Humusflular) Müzdelife’de vakfe yapard. Bu nedenle iki

parça oluyorlard. Mina günü’nde ise Müzdelife ve Arafat’ta toplanan-
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lar biraraya gelir, hepsi orada topland için de ce büyük hac günü’

gerçekleirdi. Bütün insanlar Arafat’ta toplanmaya baladktan sonra da

bu isim kendisinde kald için slam’da bu gün baka bir anlam ka-

zanm, âri’ de (bu yeni anlama) dikkat çekmitir. Bu nedenle bu

günde ifâza tavaf yapmak sünnet oldu. Hac da, bu günde hac olmu

ve (hac görevini) tamamlam olarak ihramndan çkar, çünkü Mina

günlerini tamamlamtr. Hac bu günde ihramndan çktnda ise, bu

ibadet esnasnda içinde bulunduu engellenme ortadan kalkar, daha

önce kendisine yasaklanm her ey ona mubah olur.

Bu gün (yani büyük hac günü), yasaklanm her ey hacya helal

klnr. Bu helallik ise, daha önceki yasaklamada olduu gibi, bir iba-

dettir. Henüz ta atmam olmasna karn hac ismini de yitirmez.

Öyleyse büyük hac günü, bu genilik ve helal klmadan kaynaklanr.

Mina günleri ise, yeme, içme ve tra olma günleridir. Bu günün fazile-

tini elde etmek isteyen insan, ifâza tavafm yapp yasaklanan eyleri

kendisine helal etmelidir. Bunu yapmadnda ise, ‘büyük hac’ yapm
olamaz. Öyleyse ‘eytan ehli’ içinde belirginlemenle, eytan bu günün

faziletinden seni mahrum brakmasn. Bugün Kurban Bayram günü-

dür. Develerin kurban edilmesi ve onlarn ‘kurban’ (yaknlk) kabul

edilmesi ve yararlarnn bize dönmesi günüdür. Bu yararlar, ederinin

yenilmesi, kesilmelerindeki büyük sevap ve ederinin sadaka olarak ve-

rilmesidir.

Otuz Yedinci Hadis: Develerin Ayaktayken Kesilmesi

Ebt Davud, Ebu Zübeyr’den, o da Cabir’den o da Abdurrahman

b. Sabt’tan öyle aktarr: ‘Hz. Peygamber ve sahabesi, develeri sol

aya bal, kalan ksm ayaktayken keserlerdi.’

Bu hadis, deve kesilmesinin ‘yaknlatrc (kurban)’ olduunu bil-

dirir ve onlarn kesilme niteliindeki teklikle ilikiyi gösterir. Hz. Pey-

gamber, develeri üç ayak üzerinde tutmutur. Çünkü Allah tektir, teki

sever. Üç, tek saylarn ilkidir ve bu nedenle ille mertebe üçe aittir. lk

olmak ise, ayn zamanda teklik demektir. Hz. Peygamber, develeri

ayakta kurban etmitir, çünkü ayakta olmak, tpk tek olmak gibi ilahi

bir niteliktir. Nitekim ‘Allah her nefs üzerinde onun kazand eye gö-
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re kaimdir.’ Böylece develeri ayakta kurban eden kimse -kesmek onun

bir eylemi olsa bile- ‘her nefs üzerinde kaim olan’ müahedeyi hanrlar.

Hacdaki uygulamalarn Allah’ zikretmek (hatrlamak) için konul-

duu bellidir. Bu da, haccn bir uygulamasdr. Baka bir ifadeyle kes-

menin tarz da haccn bir uygulamasdr. Öyleyse bu davranla da Al-

lah hatrlanmaldr. ki ayan çift yaplmas ‘topuk topua kart 166
aye-

tini hatrlatr. O, dünya ve ahiret ilerinin biraraya gelmesidir. Devele-

rin sa aya tekil gelmitir. Bunun amac, teklie dayanmay sala-

maktr. Teklik, iktidar, çiftlik ve tekliin sahibidir. Develer, Hale üe

(birlik) ve halk için (yaratlm) bilfiil var oldu (hadiste ayakta durmak

olarak ifade edilir). Baka bir ifadeyle, ayaklar çiftlie, ön kol teklie

iaret eder. Bu nitelikle ise, Allah hatrlanr. Eya ise, ancak çift ve tek-

lii kendinde birletiren bir teklikle bilfiil var olur (ayakta durur). Bu

ise, birliin kendisinde gözüktüü ilk durumdur, öyleyse ancak üç

vardr ve (kurban edilecek develer) üç ayak üzerinde durabilir.

Balama sol ön koldadr, çünkü sol kol, sa koldaki güçten yok-

sundur. Ayakta durmak ise, dayanabilmek için daha güçlü olana da-

yanmaya baldr. Allah namaz hakknda öyle der: ‘Namaz ayakta tu-

tunuz.’ Bir ifadede ise ‘namaz ayakta durdu (kaim oldu)’ denilir. Bura-

da kul namaz klmazdan önce geçmi zaman kipi kullanlmtr. Böy-

lecc kulun namaza kalkabilmesi için Alial’m kula ‘salât’ etmesini (rah-

met) kastetmitir. Bu sayede kul ayaa kalkarak namazn d yönünü

ortaya koyar. Allah Teala öyle buyurur: ‘0 size salât (merhamet) eder*7

Bu ‘namaz kaim oldu (kamet’te söylenen kad kâmeti’s-salâtü)’ ifadesiy-

le iaret edilen husustur. Öyleyse kyam, ibadetlerde geçerli bir eydir.

Arife gününde, cem’de ve ta atmadaki vakfe de bir tür kyamdr. Hac-

cm bürün amelleri, ayakta duran bir kimseden gerçekleebilir.

Otuz Sekizinci Hadis: Mina Bütünüyle Kurban Yeridir

Müslim, Cabir hadisinde Hz. Peygamberin öyle dediini aktarr:

‘Mina bütünüyle kurban yeridir.’

‘Mina’, umudara (ya da emniyete) ulamak anlamndan türetilmi-

tir. Dince belirlenmi arzulara ulaan kimse, hiç kukusuz gayeye ula-

m demektir. Böylece âri’ onu kurbanlar için bir mahal yapt. Bu ise,
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ruhlar hayvan bedenleri yönetmekten uzaklatrmaktr. Böylece, ay-

rlm bir halde ruhlar bedenlere bakar. Bu durumda ruhlar bedenleri

deve, inek ya da koyun olarak yönetirken insan olarak yönetir.. Bu, Al-

lah’n basiret gözünü nurlandrd Allah ehlinden bakasnn farkna

varmad ince bir husustur.
{

Rabbin Âdemoullarnm bellerinden zürri-

yetlerini alp onlar kendilerine tank tuttuunda
,f,s

ayeti bu konuyla ilgili-

dir. Onlar, dalm iken çeitli yaratklar tarzlarnda bulunurlar, Allah

her bir toplamn parçalarm ayrr. Söz konusu parçalar, içinde bulun-

duklar her çeit dalma ve birleme halinde kendilerini yöneten ruhla-

rnn nezdinde belirlidirler. Bu birleim esnasnda ise, kendilerine özgü

mizaçlarna göre onlara verilen isimler deiir.

Tenasüh fikrine ulaanlara buradan bir esinti gelir, fakat onlar, te-

nasühün anlamn tam kavrayamamtr. Bu nedenle ayaklar kaym,

sapm ve bakalarn da saptrmlardr. Çünkü onlar konuya düünce

güçleri bakmndan bakm, yolu arm ve hataya dümülerdir. On-

lar, yanlmlardr, fakat kâfir deillerdir. u var ki, onlarn içinden

ahiret hayat anlamndaki ‘yeniden dirilii’ inkâr edenler kâfirlere kat-

lr. Öyleyse bedenleri yöneten ruhlar, her durumda sürerlerin deime-
si gibi deimez. Çünkü onlar birlikleri gerei deimeyi kabul etmez.

Deiimi ancak duyu veya berzah (âlemindeki) bileik cisim ve cesetler

kabul edebilir. Aadakileri üsttekilere katma, uzaktakileri yakndaki-

lerle birletirmek de ‘arzulara ulama’n (Mina) bir yönüdür.

Onlarn bir ksm bana yerde bedenlendi

Bir ksm ise havada benim için bedenlendi

Bir ksm bulunduumuz yerde bedenlendi

Bir ksm da gökte bedenlendi

Bize bildirdi ve biz de ona bilgi bildirdik

Fakat hepimiz eit olmadk

Çünkü ben her hakikatte sabitim

Onlar bekaya güç yetiremez

Onlar her bir ekille sûretlenir

Tpk suyun renginin kabn renginden olmas gibi
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Bu msralar ‘ölüm’ denilen (bir eylemle) dünya hayatnda beden-

lerinin bileimini terk eden ruhlarn cesetlenmesi hakknda söyledim.

Biz onlardan bir grup gördük. Bu grup, peygamberler, melekler, saha-

be ve dier insanlardan sâlih kimselerden cesedenen kiilerdi. Onlar,

duyulur sûrederde cesedenen anlamlarn sûrederinde bedenlenmiti.

Mana ortaya çktnda ve duyusal bir sûrette göründüünde ise, o be-

den suretinde bir ruh kendisini takip eder. Burada söz konusu olan,

her ey olabilir, çünkü yönetici ruhlar, özü gerei bedenleri arar. Bir

cisim ya da ceset ortaya çktnda ise -ki maddî ya da manevî olabilir-

her zaman bir ruh kendisine elik edebilir. Örnek olarak, sâlih amelin

yüzü güzel yaratl ve kokusu temiz bir genç suretinde ortaya çkma-

sn verebiliriz. ‘Seni diledii her sûrette terkip eder .’69

Otuz Dokuzuncu Hadis: Yedi Yerde Elleri Kaldrmak

el-Bezzar, bn Ömer’den öyle aktarr: Hz. Peygamber öyle de-

mitir: ‘Eller yedi yerde kaldrlr. Namazn balangç tekbiri, Ev’e yö-

nelirken, Safa’da, Merve’de, iki duru yerinde ve Hacer-i esved’in ya-

nnda.’

Bütün bu yerlerde elleri kaldrmak, ellerle ilikilendirilen mülkiyet

ve sahiplik iddiasndan uzaklamak amac tar. Bu nedenle kul, bo ve

hiçbir ey içermeyen bir halde ellerini kaldrr. Kula göre, bütün mülk

Allah’ndr. Bütün bu yerler, istek yerleridir. stek ve dua ise, zengin ve

mal sahibinden meydana gelmez. stek, ihtiyaçtan kaynaklanr. Öyleyse

yoksulun bir nitelii de, istedii eye sahip olmamaktr. Bir zengin bir

ey istediinde, neyi istediini aratr! Acaba sahip olduu bir eyi mi

istemektedir, sahip olmad bir eyi mi? Dikkatini çektiimiz tarzda

bu konuda bir yargya varabiliriz.

Allah yoksullara ilgi göstermi, onlarn zenginlerden bir ey iste-

mesini Allah’tan bir ey istemek yaparak öyle buyurmutur: ‘Zekât ve-

riniz
370 Baka bir ayette ise

‘

Allah’a iyi borç veriniz
’71 buyurmutur. Kut-

si bir hadiste ise ‘acktm, beni doyurmadn’ buyurur. stei gerektiren

nitelii anladnda, nasl isteyeceini, kimden vc nc isteyeceini, hangi

elin vereceini ve bunun için ne yapacan örenirsin. Ayrca, istek
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esnasnda içinden ve dndan elleri kaldrmay ve bunlarn arasndaki

fark da öreniriz.

Krknc Hadis: Tra Olanlarn ve Saçn
Ksaltanlarn Mafiret stemesi

Müslim, Ebu Hurcyrc’nin öyle dediini aktarr: Hz. Peygamber

öyle demitir: ‘Allah’m! Tra olanlar bala (mafiret etmek, ört-

mek).’ Sahabe öyle dedi: ‘Ey Allah’n Peygamberi! Saçn ksaltanlara

da (dua et!)’ Hz. Peygamber ‘Allah’m tra olanlar bala!’ Sahabe

‘Ey Allah’n Peygamberi! Ksaltanlar da’ deyince, Hz. Peygamber ‘k-

saltanlar da’ diye karlk verdi.

Sahabe, âuri’nin tra olanlar için mafiret dilemedeki maksadn

anlayamamtr. Onlar, saçlarm kazyp balar ortaya çkanlardr. Bu

nedenle Hz. Peygamber çplak kalan balara bir sevap olarak ‘örtülme-

lerini’ Allah’tan istemitir. Ksaltan ise, bu durumda deildir. Sahabe

Peygamberin maksadm anlamaynca onlara dönerek ‘ksaltanlar da’

demitir. Çünkü Hz. Peygamber ‘nsanlara akllarnn ölçüsüne göre

hitap ediniz.’ demiti. Baka bir ifadeyle, reddetmemeleri için hitab

anlayacaklar ekilde söyleyiniz.

Krk Birinci Hadis: Veda Tavaf

Müslim, Ibn Abbas’n öyle dediini aktarr: ‘nsanlar her yönden

ayrlyordu. Hz. Peygamber öyle demitir: ‘Kimse Kabe ile son kez

görümeden ayrlmasn.’

Bu ev (Kabe), hacnn ziyaretteki ilk maksaddr, çünkü Sâri’, hac-

c bu evi ziyaret etmek için emretti. lk, ayrl âleminde sonu ararken

kendisiyle ilikili her eyde ilk olmak art deildir. Son ise, böyle deil-

dir. O, özü gerei zorunlu olarak ilki arar, bunu anlamalsn! Böylece

sana ilk olmak nispet edildiinde, onun nasl nispet edildiini örenir-

sin. Sana sonun nasl nispet edildiini de örenirsin! Sontm ayrlk

âleminde ilki aradn örendiinde ise -sen afakî olduun için ayrlk

âlemindensin- Kabe’yi son olarak tavafetmen gerektii ortaya çkar.
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FASIL

Temettü Kefareti

Allah Teala öyle buyurur: ‘Hacc ve umreyi Allah için tam yapn, ko-

laynza geleni kurban edin.’
72 Bunun vacip olduunda bir görü ayrl

yokken bilginler vacip hakknda görü ayrlna dümütür. Bilginlerin

bir grubu, vacip olan kurbann bir koyun olduunu ileri sürmütür.

bn Ömer ‘hedy’ isminin deve ve inee verilebildiini, ‘kolaynza geleni

kurban edin
m sözünün ise, en zayf inek ya da deve olduunu ileri sür-

mütür. Benim görüüm udur: Bir tavuk bile kurban edilse yeterlidir.

Bilginler, bu kefaretin sral olacanda görü birliine varmtr. Oruç

ise, kurban bulunmadnda kefaret saylabilir.

Bilginler, hangi sürenin geçmesiyle kurbandan oruca geçilecei

hususunda görü ayrlna dümütür. Bir ksmna göre, oruca ba-

landnda -o esnada kurban bulsa bile- vacip olan oruç tutmaktr. Bir

ksm ise, üç gün içerisinde kurban bulduunda kurban kesmenin farz;

dier yedi gün içinde olduunda ise, farz olmadm ileri sürmütür.

Ben, birinci görüteyim. Hacda tutulan üç gün orucuna gelirsek, bil-

ginler bu üç günü umrenin yapld ya da Minakla bulunulan günler-

de tutulmas hakknda görü ayrlna dümütür. Baz biigülcr, bu

orucun Mina’da tutulabileceini kabul etmi, bir ksm ise, bunu red-

detmi ve öyle demitir: ilk günler kaçrlrsa, onun karlnda kur-

ban kesmek vaciptir. Mâlik ise, hac ameline balamadan önce orucun

tutulamayacan söylemi, Ebu Hanife ise, tutulabileceini söylemi-

tir.

Bize göre Zilhicce ay tamamlanmadan üç gün orucu tutulabilir.

Yedi güne gelirsek, bilginler bu orucun hacdan sonra tutulmasn ye-

terli görmede görü birliine varmtr. Fakat yolda tutulmas hakknda

görü ayrlna düülmütür. Bir ksm tutulabileceini söyler ki, ben

de bu görüteyim. Bir ksm ise, bunu caiz görmemitir.

Kurban (hedy), temettü kefaretiyle daha yakndan ilgilidir, çünkü

o, temettunun bir bedelidir. Kendisine sadaka verilen kimse kurbandan

‘yararlanr (temettü)’. Oruç ise, yararla çeliir. Orucun bu kefaretle ili-

kisi, yasaktan çkma yarar tamasdr. Bu nedenle yararn zdd olan
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bir eyle cezalandrlmtr ki, o da oruçtur. Büylece Hak, bu kefarette

kendisine sadaka verilen kimse hakknda kurban yelemitir. Kurban

bulunmadnda ise, yaram zdd olan oruç (kefaret) kabul edilmitir.

Yetmi üçüncü ksm sona erdi, onu yetmi dördüncü ksm takip

edecektir.



[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN

]

YETM DÖRDÜNCÜ KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

[VASIL]

Mekke ve Medine -Allah O kisini ereflendirsin-

le lgili Hadisler
t

Birinci Hadis: Sünnete Uyarak Mekke'ye Girmek
ve Mekke'den Çkmak.

Müslim, bn Ömer’den öyle aktarr: Hz. Peygamber Mekke’ye

girerken üst tepeden girer, alt tepeden çkard.’ Üst tepe, ‘kedâe’ diye

isimlendirilirken alt tepe ‘küdâ’ diye isimlendirilir.

Mekke, yeryüzündeki en erefli bölge, Hakk’n sa elinin görüldü-

ü bir yer, biatleme yeridir. Bu yönüyle Mekke, Adn cennetinde bu-

lunan beyaz misk Kesib’ine benzer. Oras, büyük ziyaret ve Hakk ge-

nel görü yeridir. Kesib, Adn Cennetindeki en erefli mekândr. Adn

ise, cennetin bakenti olduu için tüm cennetlerin en üstünüdür. Ba-

kent hükümdarn saraynn bulunduu yerdir. Buras, kendisine yöne-

lene Hakkn yardmn kazandran bir ev olduu gibi Allah hakkmdaki

bilgide müahedenin gerei olarak açl salar.

Bu nedenle Mekke’ye kedâe’den girilmitir. Kedâe’deki kef harfi,

‘hiin (ol)’
74 ayetinde geçen kün (ol) kelimesindeki kef harfine, uzatma

ise, ilahi yardma iaret eder (Arapça’da uzatma anlamndaki med ile

yardm anlamndaki imdat arasndaki ilikiye iaret edilmektedir). Bu
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yardm, oraya gelenlere Hakk’n verdii en erefli ihsan olan bilgi ihsa-

nyla yardma iaret eder. Burada uzatma (med), fazlalktr. Mekke ise

bütün hayrlarn fazlalat yerdir. Çünkü med (uzatma, yardm), asln

bir fer’idir. Âlemde asl olan ey, yoksulluk, eksiklik ve acizliktir. Bu

nedenle uzayan saçn ksaltlmas caizdir, çünkü ksaltma, asla dönmek

demektir. Ksaltlmn uzatlmas ise, caiz deildir, çünkü bu, asldan

çkmak demektir. Ancak zorlayc nedeniyle çklabilir. Böyle bir ey

ise, söz konusu deildir.

Kelimenin harfinde bulunan ilaveyi gerektiren ey, ilk hemzedir.

Örnek olarak âmene (iman etti), âhere (son) veya câe (geldi) gibi ke-

limeleri verebiliriz. Veya eddeli bir harf vardr. Buna örnek olarak,

tâmme, sâhha ve dâbbe kelimelerini verebiliriz. edde, harfi ikilemek,

bu ise (bir harfe harf) eklemek demektir. Çünkü edde, bir harfi die-

rine katmak, yani idgam demektir. Öyleyse bu, (bâtn yorumda) ku-

lun Rabbin niteliiyle ortaya çkmasdr. Bu durumda kul, daha fazla-

sna sahip olur. Kul yardm almtr, çünkü asl bakmndan buna sa-

hip deildi. Ayn ekilde Rab kulun niteliiyle ilah tenezzül halinde

ortaya çkar. Bu ise, Allah’tan kuluna dönük bir ereflendirme olarak,

ikileme kapsamnda saylr. Herkes, kendisi için koar.

Bu balamda kulun kendisi için komasna gelirsek, bu, yoksullu-

u nedeniyle maltm ve kesindir. Komada Allah ile ilikilendirilen hz-

lanma hali ise, arzuda arl gerektiren bir niteliktir. Bu arlk, ko-

ma olmakszn, yürüyenin talebinden fazladr. Bu ise, buradaki talebin

daha çok olduuna delildir. Çünkü ilahi isimlerin gerei ilevsiz kala-

maz. Bu nedenle Hak tecellisinde ‘tövbe eden yok mu, tövbesini kabul

edeyim’ der. Tövbe, et-Tevvab isminden istekte bulunmaktr. ‘Duac

yok mu, icabet edeyim?’ Bu ise, el-Mûcib isminin dilidir. ‘Balanmak

isteyen yok mu, balayaym’ Bu, el-Gafur isminin dilidir. Bu nedenle

bir smi talep eden timse bulunmasayd, isim ilevsiz kalrd. Bu ne-

denle Hakk’n yürümesi koma olduu gibi talebi de (kulunkinden)

daha güçlü olmutur. Çünkü Hakk’a eksildik, yaramaz. Kul ise, bütün

olarak, eksik ve zayftr. Öyleyse zayf olduu için, koarken ar hzla

gidemez. Kul, ‘ancak senden yardm isteriz
175

ayetinin gerei olarak, bir

yardm ediciye muhtaçtr.
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Hacnn Mekke’den ayrlrken küdâ’dan çkmasna gelirsek, bu,

Hakk’n mertebesinde hacnn kazanm olduu yükseklie iaret eder

(ötre ile yükseklik ilikisi). Aynca bu, tekvin (yaratma) kelimesindeki

kef harfinde de geçerldir. Bu, bize göre, ‘himmet vastasyla etki
5

deni-

len eydir. Bu nedenle kef harfi kü eklinde merfu okunmutur. Allah

Ebu Yezid’e öyle demitir: ‘Yarattklarma benim niteliklerimle çk,

seni gören beni görmü olsun!’ Söz konusu olan, Rablk niteliklerinin

Ebu Yezid’de görünmesidir. Allah'n kullar arasndaki halifelerine ba-

knz! Onlar emretme, yasaklama, hüküm verme ve yönetme hakkna

sahip kiilerdir. Bunlar ise, Allah’a ait niteliklerdir. Yaratklar ise onlar

iitip itaat etmekle emredilmilerdir.

Küda ksa okunur. Burada Hak una dikkat çeker: Allah ona öyle

der: ‘Benim niteliklerimle ortaya çksan bile, bu durum senin kulluu-

nu etkilemedii gibi eksildik ve acizlik senden ayrlmaz. Çünkü kullu-

undan ayrldnda, seni cezalandrrm.' Böylece hac ve umre yapan

kii, Mekke’den -ki oras Allah'n kullar için olan mertebesidir- merte-

benin erefiyle yükselmi halde, kendi kulluunu görerek de eksik bir

halde çkar. Bu nedenle Hz. Peygamber kedâe'den Mekke’ye girerken

küdâ’dan çkard.

Hacla ilgili bu kadar açklama yeterlidir. Meselenin ayrntlar

uzar, onlar ayrntl zikretseydik, ömür yetmezdi. Geride Mekke, Me-

dine ve ziyaretin fazileti kalmtr. Bunlar, kitabn sonu olacaktr.

kinci Hadis: Mekke Topra Allah'n

En Hayrl Topradr.

Nesâi, Abdullah b. Adiy b. el-Hamra’nn Hz. Peygamber’in Mek-

ke-Hazvere bölgesinde bineinin üzerinde dururken Mekke’ye öyle

hitap ettiini bildirir: ‘Allah’a yemin olsun ki, ey Mekke! Allah’n en

hayrl toprasn, Allah’a en sevimli gelen yersin. Beni senden çkart-

masalard, kendiliimden çkmazdm.’

Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘nsanlara Kur’an- Kerim’i en gü-

zel okuyan kimse imamlk yapar. nsanlar Kur’ân- Kerim okumada

eit ise, sünneti en iyi bilenleri imamlk yapar. Sünneti bilmede eit ise-

ler, daha önce hicret eden imamlk yapar. Hicrette de eit iseler, önce
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müslüman olan kii öne geçer. Müslüman olmada da eit iseler, ya
büyük olan imam olur.’

Böyle niteliklerin kendisinde biraraya geldii kimsenin öne geçme-

si sahihtir. Öne geçebilecek kimse ise, uyulan kiidir ve uyana göre Al-

lah’a daha yakndr.

Mekke’deki ev, ‘insanlar için mabet olarak yaplm’ ilk evdir. Ora-

da namaz klmak, baka bir yerde namaz klmaktan üstündür. Öyleyse

Kabe, zaman bakmndan daha öncedir ki, bu, hadiste geçen ya ifade-

sinin bâtn yorumudur. Baka bir ifadeyle Kâbe, yaça önce gelir. Ya
bakmndan önce gelen ise, bütün erdemleri içerir. Çünkü ya, hadiste

son art olarak zikredilmitir. Bu kadarla yetinseydik, dierlerini zik-

retmemize gerek kalmazd. Hicrete baktmzda, Kâbe kendisine hic-

ret edilmesi gereken bir hedeftir. Hacer-i esved onun talarndan biri-

sidir ve dier talardan daha önce hicret etmitir. Haccr-i esved, cen-

netten Kabe’ye hicret etmi, Allah onu ‘sa el’ olmakla ereflendirmi,

kendisine biat etmenin simgesi yapmtr. Hadiste geçen bir unsur olan

Kur'an- Kerim’i iyi bilmek artna gelirsek, Kâbe dier bütün evlerden

iyilikleri daha çok kendinde toplamtr, çünkü apaçk kandar ondadr.

Bunlara örnek olarak Hicr, Müitczem, Muhtecer, brahim makam,

Zemzem gibi unsurlar verebiliriz. Sünneti bilmeye gelirsek, Kabe’deki

sünneder daha çoktur. Bunun nedeni, kurallarnn çokluu, baz eyleri

yapmay ve yapmamay içermesidir. Söz konusu eyler baka ibadetler-

de bulunmad gibi (Allah’a ibadet için belirlenmi) dier evlerde de

bulunmaz. Çünkü buras, hac yeridir. Müslüman (selamet ve esenlik)

olmaya gelirsek, Kâbe en önce yasaklanan yerlerdir. Öyleyse buras bü-

tünüyle esenlik yeridir, ‘oraya giren güvendedir.’ O halde Kâbe, bütün

yönlerden her ehir ve eve (ibadethaneye) kar öncelidir.

Üçüncü Hadis: Mekke'nin Harem Bölge Olmas

Müslim, Ebu Hureyre’den öyle bir hadis aktarr: Huzaa kabilesi

Mekke’nin fcthedildii sene LeysouHarndan bir adam öldürmü.

Olay Hz. Peygambere bildirildiinde, Peygamber hutbe okumu ve

öyle demitir: ‘Allah Mekke’den fili (Ebrehc’nin) engellemi, elçilerini

ve müminleri ona musallat etmitir. Dikkat ediniz! Kimse benden önce
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ya da sonra buray helal bölge (yapmam ve) yapamayacaktr. Benim

için buras gündüzün bir vaktinde helal yapld. Dikkat edin! O vakit

bu saattir. Buras, dikeni koparlmayacak, aac desteklenmeyecek, yo-

lunu kaybedenden bakas için yapra yerden alnmayacak bir harem-

dir. Yakn öldürülen kimse, iki hayrla kar karyadr; ya diyet veril-

melidir veya öldürülenin ksas hakk vardr.’

Mekke, Allah’n korusu ve haremidir. Allah’tan daha büyük bir

varlk da yoktur. Öyleyse Allah’n haremi ve korusundan daha yüce bir

mekân asla yoktur. Hz. Peygamber’in buyurduu gibi Mekke Allah’n

haremidir ve onu insanlar yasaklamamtr. mam Müslim’in bir hadi-

sinde ise Hz. Peygamber öyle demitir: ‘Bu ehri Allah, gökleri ve yeri

yaratt gün harem bölge yapmtr. Buras Kyamet gününe kadar Al-

lah’n yasaklamasyla harem ilan edilmitir.’ Bu durum ‘De ki Allah’n

yasak bölge yapt bu ehrin Rabbine ibadet etmekle memurum'76 ayetinde

dile getirilmitir.

Dördüncü Hadis: Mekke'de Silah

Tamann Yasaklanmas

Müslim, Cabir b. Abdullah’n öyle dediini aktarr: ‘Hz. Pey-

gamber öyle der: Mekke’de silah tamak helal deildir.’

Silah, korkan kiinin ya da bir korkuyla karlaacan düünen

veya tehdit altndaki kimsenin ya da iffetine yönelik bir saldrya kar

kendini korumak isteyen insann aracdr. Allah ise, bu bölgeyi güvenli

harem bölgesi yapmtr. Öyleyse burada silah tamann hiçbir anlam

yokmr.

Beinci Hadis: Zemzem

Ebu Davud et-Tayalisi, Ebu Zer’den öyle aktarr: ‘Hz. Peygam-

ber zemzem hakknda öyle demitir: ‘Zemzem mübarektir. çmesi

mübarek olduu gibi hastala da ifadr.’
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Altnc Hadis: Zemzem Suyu Hakknda

Darekutnî, Cabir’den öyle aktarr: Hz, Peygamber öyle buyu-

rur: ‘Zemzem suyu ne için içilirse ona yarar.’ Hadisin doruluunu

‘zevk* yoluyla gördüm, çünkü bir nedenle zemzem içtim ve gayem

gerçekleti.

Yedinci Hadis: Zemzem Suyunun Fazileti

Tirmizî, Aie’den öyle aktarr: ‘Aie zemzem suyu tard ve Hz.

Peygamber’in de zemzem suyu tadm bildirmitir.’ Hadis, hasen-

garip hadistir.

Sekizinci Hadis; Mekke'ye hraml Girmek

Ebu Ahmed b, Adiy el-Cürcani, bn Abbas’n öyle dediini akta-

rr: Hz. Peygamber öyle buyurmutur: ‘Mekkeli olsun ya da Mek-

ke’nin dndan olsun, kimse Mekke’ye ihramsz girmesin.’ Hadisin

sened zinciri hakknda farkl görüler vardr. Hadiste zikredilen ihram -

bana göre- Mekke’ye saygsz girmemek anlamna yorumlanabilir.

Çünkü Hz. Peygamber Mekke’nin fethedildii gün üzerinde siyah bir

sark olduu halde ihramsz Mekke’ye girmitir. Râvi vakitlerin belir-

lenmesi hakknda ise, ‘hac ya da umre yapmak isteyen için’ demitir.

Dokuzuncu Hadis; Mekke'de Yiyecek Stoklamak

Müslim, Ya’lâ b. Ümcyye’den Hz. Peygamber’in öyle dediini

aktarr: ‘Harem bölgesinde yiyecek stoklamak, Mekke’de haddi amak
ve arlktr.’ Allah Teala öyle buyurur: ‘Orada arlk yaparak zul-

metmek isteyen kimseye ac bir azap tattrrz.’77 Mekke Harem’inin d-

ndayken, hiç kimse kötülüü ve zulmü istedii için cezalandrlmaz.

Mekke’nin erefini ve üstünlüünü dile getiren hadisler çoktur.
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VASIL

Medine’yle lgili Hadisler

Birinci Hadis: Ziyaret Hadisi

Darekutnî, bn Ömer’in öyle dediini aktarr: Hz. Peygamber

öyle buyurmutur: ‘Kabrimi ziyaret eden kimseye efaatim vaciptir.’

kinci Hadis: Medine'de Ölen Kimsenin Fazileti

Tirmizî, bn Ömer’den Hz. Peygamberdin öyle dediini aktarr:

‘Medine’de ölme imkân bulan kimse orada ölsün! Çünkü ben orada

ölenlere efaat edeceim.’ Hadis, sahihtir.

Üçüncü Hadis: Medine'nin Harem Bölge Olmas

Müslim, Sâd b. Ebi Vakkas’n öyle dediini aktarr: Hz. Pey-

gamber öyle buyurur: ‘Ben Medine’nin iki da arasmda bulunan yer-

lerde aaçlarn kesilmesini ya da av hayvanlarnn öldürülmesini yasak-

lyorum.’ Baka bir hadiste de öyle demitir: ‘Medine onlar için daha

hayrldr, keke bilselerdi! Kimse baka bir yeri isteyerek oray bra-

kamaz. Bir insan ancak Allah kendisine daha hayrl bir yer nasip etti-

inde Medine’den ayrlabilir. Bir insan Medine için gayret gösterirse,

kyamet günü ben ona efaatçi ve tank olurum. Bir insan Medineliler

hakknda kötülük isterse, Allah onu kurunun atete ya da tuzun suda

eridii gibi kyamet günü cehennemde eritir.’

Dördüncü Hadis: Medine'de Avclk Yapmak

Ebu Davud, Süleyman b. Abdullah’n öyle dediini aktarr: ‘Sâd

b. Ebi Vakkas’n Hz. Peygamberin avlanmay yasaklad Medine ha-

reminde avclk yapan bir adam tutup elbisesini soyduunu gördüm.
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Adamn köleleri geldi ve adam hakknda konumaya baladlar. Bunn
üzerine Sâd: ‘Hz. Peygamber bu bölgeyi yasak bölge ilan etti’ dedi ve

öyle ekledi: ‘Burada avlanan birini yakalayan kii onu soysun. Hz.

Peygamberin bana yedirdii bir eyi size veremem, fakat dilerseniz,

bedelini öderim.’

Beinci Hadis: Medine Korusunun Cuhafe'ye Tanmas

Müslim, Hz. Aic’nin öyle dediini aktarr: ‘Medine’ye geldik, s-

cakt, Ebu Bekir ve Ömer rahatszland. Hz. Peygamber sahabesinin

ikâyetlerini duyunca öyle dedi: ‘Allah’m! Mekke’yi bize sevdirdiin

gibi Medineyi de sevdir ve (harta) daha fazla sevdir. Onu bizim adm-
za salkl kl, onun budaylarn, bitkilerini bize mübarek eyle, scakl-

m serinliine çevir!’

Altnc ve Yedinci Hadisler: Medine'nin

Temizlii Hakknda

Müslim, Zeyd b. Sâbit’ten Hz. Peygamberim öyle dediini akta-

rr: ‘Medine temizdir. Oras, atein gümüün pasn temizledii gibi

pislii temizler.’ Hz. Peygamber öyle buyurmutur: ‘Medine pas te-

mizleyip paklatran bir körüe benzer.’ Hadisi Müslim, Cabir’den ak-

tarmtr.

Sekizinci Hadis: Medine'nin Deccal ve

Taun'dan Korunmas

Müslim, Ebu Hureyre’nin öyle dediini aktarr: Hz. Peygamber

öyle buyurmutur: ‘Medine’nin srtlarnda öyle melekler vardr ki,

Deccal ve taun’u oraya sokmazlar.’
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Dokuzuncu Hadis: Bu Konu Hakkndadr

Buhârî, Ebu Bekre’den Hz. Peygamberdin öyle dediini aktarr:

‘Medine’ye Dcccal korkusu giremez! O gün, Medine’nin her birisinde

iki melein bulunduu yedi kaps vardr.’

Medine mescidinde, Mescid-i Haram’da ve Mescid-i Aksa’da na-

maz klmann fazileti hakkndaki hadisler ise mehurdur.

Onuncu Hadis: Taifteki Vecc Vadisinin

Harem Bölge Olmas Hakkndadr

Ebu Davud, Urve b. Zübeyr’in öyle dediini aktarr: ‘Hz. Pey-

gamber ile birlikte Seniyye’den dönmütük. Sidre’ye yöneldiimizde,

Hz. Peygamber siyah boynuz tarafm paraleline alarak durup gözüyle

Vecc’e doru yönelmi ve bir defa ‘Orann vadisi’ demiti. Bütün in-

sanlar da orada toplanm, sonra öyle demitir: ‘Vecc vadisinde av-

lanmak ve oranm bitkileri, Allah tarafndan haram yaplmtr.’ Bu du-

rum Taif kuatlmadan ve fethedilmeden önce idi.

VASIL

Medine’nin Harem Yaplmasnn Hikmeti

Medine’nin yasak bölge yaplmasnn hikmetine gelirsek, Allah

Peygamberinin peygamberliine tankl, kendi birliine tankla bi-

titirmitir. Bunun amac, Hz. Pcygamber’i ereflendirmektir. man,
ancak bu ikisine inanmakla gerçekleir. Allah Mekke’yi harem bölge

yapm. Peygamberi için dc Medine’yi harem bölge ilan etmitir. Bu-

nun amac, bu tanldn erefini vurgulamaktr. Böylece Allah, kendisi

yasaklad gibi, Peygamberine de yasaklama hakk vermitir. ‘Allah

tektir, teki sever.’ Medine’nin harem bölge yaplmasyla harem bölgele-

ri çift olmu, tekliin salanmas için üçüncü bir harem belirlemi,

onun harem olmasn ise Peygambere deil Allah’a ait klmtr. Çünkü
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Allah tektir. Bu nedenle -baka bir yeri deil- Mekke’ye komu olan ye-

ri harem yapmtr. Bu, buradaki yasaklamann Allah’a ait olduunu ve

Mekke hakkmdaki yasaklamaya benzediini ifade eder. Bu nedenle ‘Al-

lah tarafndan yasaklanm bölge’ demitir. ki harem bölgesi ve bunla-

r tekletiren üçüncü harem hakkmdaki hadisleri böylelikle zikretmi

olduk.

Hz. Peygamberi ziyaret etmeye gelirsek, iman, peygambere inan-

mayla kemâle erer. Öyleyse, bir müminin Peygamberi ziyaret etmesi

gerekir. ‘Peygambere itaat eden, hiç kukusuz, Allah’a itaat etmi de-

mektir.’ Burada itaat kelimesi iki kez zikredilmi, Allah ise tektir ve teki

sever. Bu durumda, her eyde arzulanan teklik nedeniyle itaat üçlen-

mitir. Ayn ey, harem bölgeler hakknda yaplm ve Allah öyle de-

mitir:
‘

Allah'a itaat edin, peygambere ve sizden olan emir sahiplerine itaat

edin. ,7S Böylece (üç yaplarak) tekletirilmitir. Emir sahiplerine (yöne-

ticiler) biatin art, sevilen ve sevilmeyen durumlarda söz dinlemek ve

itaat etmektir.

öyle denilebilir: ‘Yasak aylar dört tanedir.’ Buna, öyle karlk

veririz. Haklsnz! Allah bunlarn dört olduunu bildirmi, teklii sev-

dii için birlikte zikretmemitir. Bu aylardan üçünü beraber zikretmi-

tir ki bunlar, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem’dir. Böylece teklik gerçek-

lemitir. Dördüncü ay ise Recep yapm ve onu ‘teklik Receb'i’ diye

isimlendirmitir, bu da teklii ortaya koyar. Çünkü Allah tektir ve bir-

liinin suretini kendilerinde görmek üzere eyada teki sever. Öyleyse

Allah kendi mertebesini gördüü gibi ancak kendi niteliini sever. Bu

nedenle âlem O’nun tecelligâh olsun diye O’nun suretine göre ortaya

çkmtr. O halde varlkta ancak Allah görülür. O’ndan baka ilah yok-

tur.
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VASIL

ki Harem Bölgesinin Birbirine Kar Övünmesi

Bu kitabn sonunda, iki harem bölgesi arasnda övünme hakknda

bize aktarlan bir hususu yazmay düündük. Bu, Muhanuned b. smail

b. Ebi’s-sayf el-Yemeni’nin -Mekke’de yaard- bize aktard bir hadis-

tir. öyle demiti: Bize Haan b. Ali, ona Hüseyin b. Half b. Hibe b.

Kasan e-âmi, ona babas, ona Hüseyin b. Ahmed b. Feras, ona ba-

bas kendi babas brahim b. Feras, ona Ebu Muhammed shale b.

Hazai, ona brahim b. Abdurrahman el-Mekki, ona Muhammed b.

Abbas el-Mekki öyle demitir: ‘Mekkenn yallarndan biri öyle de-

mitir: Davud b. sa b. Musa -ki o Musa b. Muhammed b. Ali b. Ab-

dullah bn Abbas, Hz. Peygamberin amcas- Mekke ve Medine’ye vali

olduunda, Mekke’ye yerlemi, olu Süleyman’ Medine’ye vali yap-

mt. Ardndan Meleke’dc yirmi ay kalm, Medineliler ona bir mektup

yazmt. Zübeyr b. Ebu Bekr öyle demiti: ‘Yahya b. Miskin b.

Eyyub b. Mihrab, kendilerine dönmeyi ona sormu ve ona Medi-

ne’deki bulunuunun Mekke’de bulunmasndan daha üstün olduunu

hatrlatmlard. Ardndan bu konuda kendisine bir iir yazmlard. i-

ir öyledir:

Ey Davud! Saygn ileri elde ettin

Mustafa’nn ehrinde ve adil oldun

Hicaz ehli için bir haz haline geldin

Takva sahiplerinin yaamna göre yaadn

Sen Haimoullarndan saygn birisin

zzet ve beklenti görevine yerletirilmi

Sen onlara vekil olan için raz olunan insansn

Ve her durumda raz olunann torunusun.

Pey
1

(vergisiyle.)seçkinleri zengin ettin

Bizdeki adaletin iin zirvesiydi



90 Fütûhât- Mekkiyye 6

Mekke yerleilecek bir yer deildir

Geçmitekinin (Hz. Peygamber) hicreti gibi sen de hicret et

Senin oradaki yirmi aylk kaln

-yi insanlarn nezdinde- çoktur onlara!

Peygamberin ehrini elinde tut

Allah hidayet peygamberini oraya tahsis etti

Ona yaknlktan uzaklatrmasn seni

Arzusuyla hemhal olan bir yardmc

Tuva sahibine (Mekke) yakn olmaktan ise

Peygamberin kabri ve izlerine yakn ol!

Bu mektup ve iirler Davud b. sa’ya ulatnda, Mekkelilere

göndererek mektubu okutmutu. çlerinden sa b. Ebulaziz b. es-

Salibus denilen biri buna bir kasideyle karlk vererek mektubu cevap-

lam. Kasidesinde Mekke’nin üstünlüünü anlatm, Allah’n Mek-

ke’ye ayrd saygnlk ve fazileti belirtmi, onun nian ve övgülerini

zikretmiti. air kasidede öyle der;

Davud! Sen
,
o raz olunan imam

Sen, hidayet kayna peygamberin amcaolu

Sen, her türlü ayptan arnmtn

Daha önce de çocukluunda büyüktün!

Sen, Haimoullarmn umudusun

Sen, seçkin ve takva sahibi bir kavmin olusun

Sen, özel kimselerin yardmcssn

Onlarn arzularn zenginlikle karlarsn

Sana kskanç ve inkarc bir mektup geldi

Sözleriyanl ve haddiniam
iirinde Yesrib’i daha hayrl görüyor

"

Allah’n hareminin ina edildii yere kar
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Söylenenleri tasdik edersen

Burada olan eye (Kabe) secde etmeyesin

Hangi ehir annesinden daha üstün olabilir ki

Mekke, Mekke! ehirlerin anas

Rabbim yeryüzünü onun altndan yuvarlak yapm

Yesrib de yuvarlak yaplan yerin içindeydi

Her eye hakim olann (Hak) eli burada

Dümanlarn burnu sürtünse de namaz oraya klnr

Bizim mescidimizin üstünlüü açktr

Burada bulunmayan bütün mescitlere kar

Orada bir namaz klsa insan

Binlerce namaz klm saylr

Böyle dedi Peygamber hadisinde

O bir ey dediyse, uyulacak gerçektir

Sizin amelleriniz her gün elçilerdir

Bize gelen, tpk kervanlar gibi

Buradan yükselirler llah'a

Dileyen ve dilemediini terk eden llah’a

Kullar hac etmeye gelir bize

Toz toprak içinde tek sayda talan atarlar

Her derin gedikten gelirler

Hurma dal gibi zayf binekler üzerinde

Buradaki uygulamalar yerine getirmeye

Bir ksm aç bir ksm çplak

Nicesi hüzünlü bir sesle getirir telbiyeyi

Sesini yükselirken görürsün havada
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Bakas kullarn Rabbini zikreder

En güzel ekilde O’na övgüler düzer

Hepsi, saç sakal toz toprak içindedir

Bilginleri en uzak yerde imamlk yapar

Bütün gün boyunca akama kadar

Ayakta bararak dururlar

Yaln ayak, ayakta duran kurbanlar

Meleyerek, göün Rabbine münacât ederler

Umarak ve korkarak hazrladklar eyin kabulünü

Hepsi belann uzaklatrlmasn Allah’tan diler

Derler ki: Rabbimiz bizi bala

Affnla ve kötülüklerimizi ho gör

Gece yaklanca gündüze

Ve gün dönünce, balarlar alamaya

Ve hac sarslarak yürür

Akamdan biraz sonra cem’ mahalline yerleir

Hepsi birden orada geceler

Sabahn klar ortaya çkp karanlklar uzaklanca

Bir müddet dua eder sonra develeri balarlar

Sonra kep beraber Mina'ya yönelirler

Onlarn bir ksm görevlerini yerine getirir

Bir ksm kurbanlarn keser

Bir ksm Mekke’ye yönelir

Ki komak için ve dua etmek için

Bir ksm tavaf ederek koar

Birhm Safâ’ya yönelerek gider
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Umduklarnn en faziletlisinde srar ederler

Ve talep ettikleri en kymetli ihsanlarda .

Saygn melekler hac yapmtr

Bu bzin bölgemize, geçmi zamanlarda

Adem onlardan sonra hac etmitir

Ondan sonra ise. Ahmed Mustafa haccetmitir.

Allah’n dostu da buraya hacca gelmitir.

Ta atyla oradakilerden ayrlmtr

ite bu, yemin olsun ki bize ait yüksekliktir

Mutlak güç sahibi bize bunu tahsis etti

Hidayet Peygamberi de bizim aramzdan çkt

Bizim aramzda peygamberlik yapt ve önce bizden balad

Kerametlerin olu Ebu Bekir bizdendir

Umut kayna F.bu Hafs bizdendir

Osman bizdendir kim var onun gibi

insanlar hayâ sahiplerini saydklarnda.

Ali bizdendir, Zübeyr bizdendir,

Talha bizdendir ve bizim aramzda büyümütür

Ibn Abbas -ki o kerem sahibidir- bizdendir

Peygamberin akrabas ve destekçisidir

Bizdendir Kurey ve babalar

Biziz övgüye ulaanlar

Bizdendir kendisiyle övgü duyulanlar

Kimse bize kar bizle böbürlenemez

Öncekilerimizin kvanc bizim için bir yüksekliktir

Ve biz de zikre gelmeyecek kadar övgü konusu vardr



94 Fütûhât- Mekkiyye 6

Zemzem ve Hicr bizdedir

Bu söylediim saygn eyler sizde var m?

Zemzem bir yemek ve içecektir onu yemek isteyene; onda ifa vardr

Zemzem gönüllerin gamm giderir

Zemzem her hastala devadr

Kim aç olarak gelirse zemzeme

Bir yudum içse ona kâfidir

Sizin orada zemzem gibisi yoktur

Nitekim biz de si zlerle eit deiliz

Bizim aramzda Peygamberin amcasnn sucular vardr

Peygamber ondan doymu ve kanmtr

Makam bizdedir ona ikram et

Bizim aramzdadr Muhassab ve civar

Bizim aramzdadr Hacevun, onunla övünç duy!

Bizim aramzdadr Çöller ve bozkrlar

Bizim aramzdadr geni vadiler ve iki Merve

Hey gidi hey! Bizim benzerimiz kim olabilir ki

Peygamberin dile getirdii alâmetler bizdedir

Ecyad bizdedir Rükün bizdedir ve Mütteka bizdedir

Bizdedir Sevr da bizdedir var m sizde bir benzeri

Bizdedir Sebir, bizdedir Hira

Onda gizlendi Allah peygamberi

Raz olunan Ebu Bekrle beraber

Bir övünme olunca

Birisiyle Kubeysi’nin gördüü arasnda ne kadar fark var?

Bizim ehrimiz sürekli olarak haremdir
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Çevresinde avlanmak yasaktr

Yesrib ise helal bölge idi hu yanl deil

Bu ikisinin arasnda ne kadar fark var

Bundan sonra Peygamber oray haram bölge yapm

Bu nedenle o da böyle olmu

Bir vahi Medine’de öldürülse

Kavuma gününe dek fidyesi ödenmez

Bizimyanmzda ise bir karnca bile oldürüîse

Ya ondan dolay cezalandrlr ya da fidyesini ödersiniz

Peygamberin kabrini ziyaret olmasayd

Siz de görülen dier ehirler gibi olurdunuz

Peygamber oraya defnedilmemitir

Fakat o yüce cennetler içindedir

Dediimin tersine bir söz söylersen yanl bir ey söylemi olursun

Öyleyse bizeyanl söz söyleme

Saygsz söz de söyleme

Olmayacak bir eyle ya da

Yüce mertebede seni kötüleyecek bir eyle övünme

Ya da harem bölgesine iir düzüp de

Dilini Tuva sahibinden geri tutma

Yoksa istemediin bir söz gelir sana

ehrinizle ilgili bir knama ve sknt.

Sizin ehrinizdeki söz

Küba vadisini ve Akik’i knamaya imkân verir
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Mekke ve Medine'nin Üstünlüü
Hususunda Tartanlar Hakknda Hüküm

Icloullarndan bir adam, bu iki air arasnda bir iirle hüküm ve-

rerek öyle demitir:

Ben tartanlar hakknda hüküm verdim

Mekke ve Medine’nin üstünlüünü; sorunuz.

Hakkyla size bildireceim, arlaynz!

Bazen hüküm zulüm, bazen adalettir

Ben îcl (kabilesinden) Cudde’de oturan bir gencim.

Oras tannan Harem’in hâzinesidir.

Atlarla cihat oras için yaplr

Oras ve o yer uruna sava mutlakayaplr

Devrinin sonlarnda Ham dilesi tarafndan.

ehidi Bedir ehidiyle denktir

ehitlerimiz mutlulukla üstün tutulmutur

Orada ölen ve öldürülen mutluluk elde eder

Ey Medineli! Senin toprann üstünlüü

Bütün ehirlerden üstündür

Mekke’nin fazileti ise daha üstündür

Oras Kble olan Kabe’nin bulunduu yerdir

Bütün âlemlere kbledir ve mescitlere denktir

Topra ve av hayvanlar haramdr

Bütün beldelerde av helal iken

Orann uygulama ve alametleri vardr

Orann toprak üstünlüüne yolculuk yaplr

Zemzem, makam, Havuz oradadr
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Hacer ve bilinen Rükün oradadr.

Yüce ve saygn mescit ve Safa oradadr

ki alamet oradadr, tavaf eden ve koanlar oradadr

ehirlerde bilinen bir yer var mdr?

Arafat gibi ya da Hil bölgesi gibi

Ya da bütün yerler de cem’ yeri gibi

Ya da kendisine inilen bir yerdeki Mina vadisi gibi

Buralar öyle yerlerdir ki harabyla

Görülür, Harem ve Hil bölgesi

Arafat’ta gelen konua eref olarak.

Oraya yerletiinde, ona ve yerine eref olarak.

Mekke’de iyiliklerin sevab katmerleir

Orada hatayla günah ileyen sorumludur

Hatayla günah ileyen misliyle cezalandrlr

yilikleri ise artrlr ve kabul edilir

Ey genç! Böbürlenmenyakk olmaz

Peygamberin doduu ve yetitii bir yer ile

Kavmiyle birlikte, doum yeri olan yer .

Orada büyüdü Allah'n peygamberi

Oraya yerleti ve göün vahyi orada gelmitir

Yüce ve indirilmi melek onu oradan yürüttü (isra)

Rahman’n Peygamberlii oraya indirildi

Senin dininden önce din de oraya indirildi

Medine’de oturan Haimî biri var m?

Kurey’ten yetien gözü sürmeli bir Kureyli varsa

Esasta Mekkeli deil midir

?
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Fakat onlar Mekke’den ayrlpyer deitirmilerdir

Size doru hicret edip gelmilerdir

Medine hicrettir, tahammül gösteriniz

Ücretinizi aldnz! Takip ettiniz ve yardm ettiniz

Yaratklarn en hayrlsna! Yapacanz yaptnz

Medinenin üstünlüü açktr, Medinelilerin de

Kadim bir üstünlüü vardr ki, nuru hilal gibidir

Bir kimse fazilet sizdedir demezse

Deriz ki ‘yalan söyledin’, onun bu sözü çok çirkindir.

Sizin faziletinizi bilmeyende hayr yoktur

Onu bilmeyeni biz de tanmayz

Sizin topranzda Peygamberin evi ve Itahri vardr

Yüksek, üstün ve deerli minber vardr

Sizden daha faziletli olanlarn kabirleri de oradadr

Ömer ile onun en yakn ve üstün arkadann kabri.

Ayrca mübarek soyÇdan gelenlerin kabirleri)

Onlarn fazileti her fazilet sahibini geçer

Onlar Peygamberin ailesi Ahoullardr

Onlar bütün halk için bir nur olarak öne geçmilerdir

Ey Medine’ye bakp gözleri ldayan kii!

Tevazu endedir, kibrin ise daha aada.

Biz hem Medine’yi arzularz hem ahalisini.

Oray sevmek akll herkesin görevidir

Davud’u ziyaret eden Medimliye söyle

Onu tevik eden ve tereddüde düüren Medineli!

Mektubunuzdan sonra Davud size gelmitir



Senin ipin efendinde baldr

Efendini ara ve onu ziyaret et
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Büyük bir ehirde bulunma

Senin vaazn daha üstündür

ilah Mekke’nin karnna sürekli bir yamur evketmi

Ondan kanlr; Medine’ye kadar da uzanr.

Yetmi dördüncü ksm sona erdi, onu yetmi beinci ksm takip

edecektir.





[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
YETM BENC KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

YETM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mukabele ve Sapma Esnasnda Müahede Eden çin

Gerçekleen Srlarn Saysnn Bilinmesi.

Mukabeleden Ne Kadar Saplr?

llah’n melekleri bize geldi

Kesin haberi bildirmeye

Bilgili masumun sözünü söylediler

Zanlarm karmasndan korunmuun sözünü

On sekiz tane bize geldi açkça

Sonra gizlice on tane daha

iddetli ve sert-güçlü sekiz melek!

Be tanesi çok yumuak

Yirmi dört tanesiyle açld bize (bilgiler)

Yedidenfazlas ise karînimdir

On be tanesi yumuak bir hayattadr

Dördü göz kapaklarnn uyumu içindir
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Yirmi birinde aaya dütük (süfli olduk)

Emin ehirde kvamdan (Ahsen-i takvim)

Gölgemizi uzattk daln perdesi için

Merhamet ve yumuaklkla kavimlere

Ortak koanlarm duas alktr

Dinimle beni süsleyen üçlü yapdadr:

Birisi uzad, hakim oldu

Sapmtr, ah damarnda bir olmutur

Bir daldnda çokluk haline gelir

Arzusuyla benzerini benim dmda arar

Himmetler sabahleyin parçalanr ve dalr

Bir süre sonra teyemmüm eden onlar tanr

Kzlarnzdan ahenkli çift ile.

Apaçk aydnln birini tekrar etti

Feleklerin zevaidi ondur

ilerin burçlar Büdeîâ’nndr

Onlar hareketten be ey alkoyar

Bu be olmasayd, duraan kalrlard.

Yüzlü katlardan üçü (üç yüz) bizimdir

Kesin olarak Adem’in kalbi üzerinde olan.

Krk (adam) Nuh’un kalbi üzerindedir

Ap açk bir nur ile beyaz üzerinde.

Halil’in kalbi üzeninde yedi adam var

Ormanlarn aslanlar gibi

Be nefs ise sebat sahibidir

Cebrail’in temiz kalb üzerinde
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Mihail’i üç kii takip eder

Onlar salam ipe balanmtr.

srafil’i bir kii takip eder

Bilimlerde uzman olmu bir kalple

Bana irke kar tekliim yardm eder

Bu yardm sa d ile almtr

Sekiz saygn Necîb (Nüceba) vardr.

On iki de dinin Nakîbi (Nukeba)

Her bölgenin adamlar vardr

Gözlerin görüünde surete girerek.

Dört adam bizi bekler

Korunmu kale içindeki Direkler’dendir onlar

Alemlerin iki imam vezirleridir

Alemin Kutbu ve güçlü Hükümdarnn

Alt ne/s alt bölgeye aittir

imamlar da nurdan ve topraktandr

Bu remiz hakknda düünürsen

Gizlenmeyle birlikte zuhur srrm görürsün

Allah seni ve bizi kendisinden bir nh ile desteklesin, bilmelisin ki,

bu bölüm sayh Allah adamlarnn ve saylar belli olmayan Allah

adamlarnn snflarn içerir. Ayrca, Allah’n kullarndan sadece bü-

yüklerin bilebildii bir takm meseleler içerir. Onlar, kendi zamanla-

rnda Peygamberlik dönemindeki Peygamberler gibidir. Kastedilen,

genel peygamberliktir (nübüvvet-i âmme). Hz. Peygamberin varlyla

kesilmi olan peygamberlik terî’ (yasa koyucu) peygamberliidir,

onun makam kesilmemitir. Öyleyse Hz. Peygamber’in criatini ge-

çersiz klacak bir eriat olmayaca gibi onun hükmüne yeni bir yasa

ekleyecek eriat de yoktur. IIz. Peygamberin ‘üphesiz resullük vc

nebîlik kesilmitir, benden sonra resul ve nebî yoktur
5 sözünün anlam

budur. Baka bir ifadeyle, benden sonra benim eriatma aykr eriat



104 Fütûhât- Mekkiyye 6

getirecek nebî yoktur. Yasaklama söz konusu olduunda, benim

eriatimin hükmü altnda olabilir. Hz. Peygamber ‘resul de yoktur’

demitir: Benden sonra Allah’n yarattklarm kendisine davet ettii e-

riat getirecek bir resul yoktur. Kesilmi olan ve kaps kapanan nebîlik

budur, yoksa ‘nebîlik makam’ deildir. Çünkü Hz. sa’nn nebî ve

peygamber olduunda görü ayrl bulunmad gibi ahir zamanda

hükmeden, adaledi ve -baka bir eriade ya da kendisinin gedrmi ol-

mas bakmndan srailoullarnn kendisiyle ibadet ettii eriada deil-

bizim eriatimizle hükmedeceinde görü ayrl yoktur. Bu konuda

ortaya çkan ey, Hz. Peygamber’in eriatnn onayladdr. Nitekim

Hz. sa’nm nebîlii kesin olarak sabittir. Binaenaleyh sa, Hz. Pey-

gamberden sonra nebî ve resul olarak ortaya çkacak kimsedir. Halbu-

ki Hz. Peygamber ‘Benden sonra nebî yoknr’ derken doru söylemek-

teydi. Buradan Hz. Peygamberin özel anlamda terî’i (eriat getirmek)

kastettiini anladk. Bu, aklclara göre ‘ihtisas’ diye ifade edilen eydir.

Aklclarn ‘nebîlik kazanma bal deildir’ derken kastettikleri budur.

Nebîliin kazanmla olduunu ileri sürenler ise, bu ifadeyle Allah

katndaki özel mertebenin gerçeklemesini kasteder. Burada ne kendi-

leriyle ne bakalaryla ilgili herhangi bir yasa koyma söz konusu deil-

dir. Öyleyse nebîlii eriatten ve hüküm koymaktan baka bir ey ola-

rak görmeyen kimse, seçilmeyi benimserken, kazanm reddeder. Allah

ehlinin içinden bir kef sahibi, sözüyle kazanma iaret edebilir. Böyle

birisini gördüünüzde, onun belirttiimizden baka bir eyi kast etme-

diini bilmelisiniz. Bu gibi kimselere örnek olarak Ebu Hamid el-

Gazzâlî’yi örnek verebiliriz. Bu meseleyi ‘Hz. Peygambere saiâvat ge-

tirmek’ bahsinde kirabn namaz bölümünün sonunda açklamtk.

Bunlar, Allah’n haklarnda ‘

kendisine yaklaanlarn içtii pnar’
79

dedii kimselerdir. Allah bu ifadeyle peygamberini de nitelemi ve öy-

le buyurmutur: ‘Dünya ve ahir ette saygn ve yakn kimselerdendir
,gu Me-

leklerini de bu yaknlkla niteleyerek öyle buyurmutur: c

Ya da Allah’a

yakn melekler de deildir.”
1 '

Cebrail aleyhisselamm Allah’n peygambe-

rine vahyi indirdii kesin olarak bilinmektedir. Bununla birlikte bu ko-

numda olsa bile kendisine nebi ismi eriatte verilmemitir.

Öyleyse nebîlik, Allah katnda insanlarn ulaabildii bir makamdr

ve bu makam insanlarn büyüklerine özgüdür. Bu makam, yasa koyan
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nebiye verildii gibi yasa koyucu bu nebiye uyan ve onun sünnetine

göre yaayan kimselere de verilir. Allah Tcala öyle buyurur:
‘

Biz ona

kardei Harun’u nebî olarak verdik
382 Peygambere uyana göre bu ma-

kama baklp makamn peygambere uymayla gerçekletii dikkate aln-

dnda, peygamberlik ‘kazanlm’ diye nitelendirildii gibi bu uyma

fiili nedeniyle de ‘kazanm’ diye isimlendirilir. Halbuki bu esnada Rab-

binden insana kendisine özgü bir eriat gelmedii gibi bakasna ulat-

raca bir eriat de gelmemitir. Nitekim Harun Peygamber de böyle-

dir. Bu makam gerçeklemi olsa bile, nebîlik sözünü bu makam için

kullanma kapsn kapadk. Bunun nedeni, bu lafz kullanan kimsenin

teriî (eriat getiren) nebîlii kastettiini düünerek yanlma ihtimali-

dir. Nitekim baz insanlar imam Ebu Hamid hakknda böyle inanarak

onu Kmya- Saadet ve dier eserlerinde nebîliin kazanmla gerçekle-

tii kanaatinde olduunu iddia etmitir. Ebu Hamid’in söylediimiz-

den baka bir eyi kastetmesi mümkün deildir.

Allah izin verirse, bu makam sahibine özgü ve sadece bu makama

ulaanlarn bilebilecei kimi srlar daha sonra zikredeceim. Bu bö-

lümde ‘bu makama özgü eylerden biri’ dediimi duyduunda zikretti-

im eyi bu makam ehlinin ilimlerinden olduunu bilmelisin! Öyleyse,

önce bu bölüme balk yaptmz karlkllk ve sapmann açklama-

sndan balayalm.

VASIL

Hakk’a Ait Tenzih ve Tebih Nitelikleri

Bilmelisin ki, kullan kendisini müahede ederken Hakk’n iki nite-

lii vardr: Birincisi tenzih nitelii, kincisi ise bir tür tebihle hayale

indii niteliktir. Tenzih, Hakk’n ‘O’nun benzeri bir ey yoktur’ ifade-

sindeki tecellisidir. Dier nitelik ise, Hakk’n Hz. Peygamber’in ‘Görür

gibi Allah’a ibadet et’,
1
Allah namaz klann kblesinde bulunur’ ya da

‘Her nereye dönerseniz, Allah’n yüzü oradadr (semme)
383

ayeti gibi ifade-

lerindeki tecellisidir. Burada orada (semme) edat zarf, Allah’n yüzü

ise, O’nun zât ve hakikati demektir. Ayrca tebih, anlamlarnn yara-
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tklara verilmesi uygun düen sözleri dile getiren bir takm hadis ve

ayetler de tebihle ilgilidir. Bu sözlere terimsel anlamlar elik etmesey-

di, onlarn kullanm yarar salamazd. Çünkü Allah’tan bu ilahi bildi-

rimin indii dille çelien bir eyi açklamas beklenmez. Allah Teala

öyle buyurur:
c

Biz her Peygamberi onlara açklasn diye kavminin diliyle

gönderdik .’M Baka bir ifadeyle, gerçei örenmeleri için onlar kendile-

rinin dilleriyle gönderdik. Bu sözlerle gönderilmi peygamber, o lafz-

lar terimlemi anlamla açklamaz.

Naslarda geçen bu sözlerden anlalan anlamlar, Allah’a O’nun

kendisine nispet ettii ekilde nispet edilir. Bu lafzlarn dilleriyle indii

insanlarn (Araplar) anlamayaca anlamlarla açklamlmasna teebbüs

edilmez. Aksi halde sözleri balamlarndan çkartan ve bildikleri halde

kar çlana nedeniyle ‘anladktan sorra bile bile sözü saptranlardan
’85

oluruz. Bu nispederi niteliini bilmediimizi kabul ederiz. Bu konuda

-herhangi bir muhalifolmakszn- selef bilginlerinin inanc buydu.

Hakk’a nispet edilen bu iki meru nitelik hakknda söylediklerimiz

anlaldysa -ki kalbinle ve ibadetinle bu iki nitelie yönelmen istenir-

kâmil insan olabilmek için bunlardan yüz çevirme! Ya da kemâlden

aadaysan bunlardan birisine yönelme! Bunlardan birisini tercihin ke-

lam ehlinin akllar yönünden söyledii sözler nedeniyle olabilecei gi-

bi ya da akllar Allah’n yaratklarna benzemesini anlamayan kimsele-

rin yanlgsn dikkate almandan kaynaklanabilir. Bu insanlar, bilgisiz-

dir. Onlar, cahildir. Hak ise, her ikisini birledrme özelliüe sahiptir.

Âdem’in yaratlyla ilgili bir hadiste Allah’n Adem’i kendi

sûretine göre yaratt bildirilir. Kur'an- Kerim’de ise onu ‘iki eliyle

yarattn’ belirtir. Bu durum, hal karinesinden anlald kadaryla,

Âdem’i ereflendirme amacyla yaplmtr. Allah Âdem’e kar kendi

yaratlyla üstünlük iddia eden blise bunu söylediinde ona öyle

sormutur:
c
lki elimle yarattma secde etmekten seni alkoyan nedir?™

Burada iki elin kudrete yorumlanmas uygun deildir, çünkü iki olarak

zikredilmidr. Ya da, ellerden birinin ‘nimet eli’, dierinin ‘kudret eü’

olarak yorumlanmas da uygun deildir. Çünkü bu, zaten bütün mev-
A

cudarda bulunan bir eydir ve bu yorumla Adem’in üstünlüü ortaya

çkmaz. Öyleyse ‘iki elim üe’ sözü, bu yorumlardan farkl olmaldr ki,
A

bu sayede Adem’i ereflendirme mümkün olabilsin.



Yetmi Beinci Ksm I07

Bu iki nispet, insann yaratlna verilmitir. Bunlar, tenzih ve te-

bih nitelikleridir. Öyleyse Âdemoullan üç tür olarak ortaya çkmtr:

Birincisi kâmil snftr. Kâmil, bu iki nispeti kendinde birletiren kim-

sedir. kincisi, aklnn ve teorik düüncesinin kantyla snrl kalan kim-

sedir. Üçüncüsü ise, naslarda geçen sözün verisine göre, tebih yapan-

dr. Müminlerde bu snflarn dördüncüsü yoktur. Öyleyse, karlkllk

ya da sapma ancak Hakkn hayali sûrete tenezzül nispeti yönünden

gerçekleebilir. Bu sûrete Hz. Peygamber ‘Allah' görür gibi ibadet et’

sözüyle iaret etmitir. te bu, mabudun karsnda bulunmak demek-

tir. Bu karlkllk halinde ya tenzih ile -ki o kelamclarn sapmasdr-

ya da snrl tebih ile saplr. Bu ise, cisimletirenlerin sapmasdr. Kâ-

miller ise, her iki durumu birden kabul edenlerdir.

Zikrettiimiz bu mertebe, üç yüz altm makam içerir. Bunlardan

otuz alt tanesi, ana; kalanlar ise, bu mertebelerden daha aadaki

mertebelerdir. Bütün bu makamlar, müahede ehline ed-Dehr ismin-

den meydana gelir. Çünkü Allah ‘Dehr'dir’ (Zaman). Bu sözden ise,

feleklerin hareketlerinin ortaya çkartt malum zaman anlalmamal-

dr. Böyle bir anlayta yldzlarn katettii felein dereceleri dikkate

alnr. Biz ise, ed-Dehr ismi ve zamann kendilerinden ortaya çkt
makamlarndan söz etmekteyiz. Daha önce de belirttiimiz gibi, ger-

çekte zaman, var olan bir ey deil (gerçek bir ey), nispi bir eydir.

Ayrca kadim için ezel neyse, yaratlm için zaman odur.

Bu makamlar, ilahi sûrete göre yaratlm olmak bakmndan,

zâtlaryla karsnda bulunduklarnda müahede ehli için gerçekleir.

Ayn ekilde zaman da, ed-Dehr’in karsnda bulunur (mukabele).

Ebed ise, ezelin mukabilidir. Müahede ehlinden hiç kimse, karlklük

esnasnda zâdarndan ayrdklar bir varla ya da karlarnda bulunan

bir zâttan ardklar bir varla bakmaz. Bu makam sahibi bir insan

için, bir varl ayrdetmek ya da mukabilinde durduklar eyi kendile-

rinden ayracak ekilde onun adna bir ayrma giderlerse, hiç kukusuz

onu snrlam ve karlkllk halinden sapm olurlar. Bu davran ile

de, on sekiz makama düerler ki, bu say ana makamlarn yansdr. Bu

sapma ise, ya O’na ya da kendilerinedir. Sapma Allah’a dönük ise, ken-

dilerinden habersiz kalrlar. Hâlbuki Allah karsnda kendilerinden

haberdar olmalar istenmiti. Sapma kendilerine dönük ise, hiç kuku-

suz, Allah’tan habersiz kalrlar. Halbuki O’nun karsnda olduklarnn
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bilincinde olmalar istenmiti. Sapma devam ederse, onun da yansna

düerler ki bu dokuz makamdr. Bu durumda, ayrldklar dier yarm
kaybederler. Sapma daha da devam ederse, bu kez alt makama düer-

ler. Bu ise, sapmann ileri derecesidir. Çünkü bu on sekizin üçte biriy-

ken toplam tekil eden otuz altnn altda biridir.

Kulun menzili, bu iki nispet arasndadr ve zâtyla her birinin kar-

snda durur. Çünkü kâmil zâtnda bölümedii gibi bölünmeyen ey

ise, her nispetin karsna farkl bir yönle bulunma özelliiyle nitelen-

mez. Onun zâtndan baka da yoktur! Örnek olarak, iki cisim ya da iki

cevher arasndaki bir cevheri verebiliriz. Bu cevher kendi zâtyla arala-

rnda bulunduu eylerin mukabilindedir. Bölünmeyen eyin akla göre

iki farkl yönü olamaz. Bununla birlikte vehim gücü, bunu tahayyül

edebilir. nsan hakikati ve latifesi yönünden zâtyla -tenzih yönlinden-

Hakk’n karsnda bulunurken bizzat bu yön ile de tebih vehmi veren

niteliklerle nitelenmesi yönünden Hakkn karsnda durur. Söz konusu

olan, dier nispettir. Bu iki nispet ile nitelenen Hak, gerçekte ve birli-

inde tek olduu gibi bu iki nitelik nedeniyle O’nun zâtnda bir ço-

alma ve bölünme hükmü verilemez. Hakkn karsnda iki nispet için-

deki kâmil kul da böyledir. Onun da iki ayr yönü yoktur.

te bu, çokluklarna ramen bütün yönlerden Hakka ait karlkl-

lk halidir. Çünkü nispetleri çok olsa bile, hepsi de bu iki nitelie dö-

ner. Bunlar ise, kendisiyle nitelenene ilave deillerdir. Öyleyse hepsi

tek bir hakikattir ve var olan bir bütün söz konusudur. Biz, onu nispet-

ler yönünden getirdik. Nispetlerin ise, gerçekte varl yoktur. Öyleyse

Hakkn zât, tek iken kulun zât da tektir. Fakat kulun zât siibût halin-

dedir ve aslndan ayrlmad gibi kaynandan da çkmamnr. Ona

Hak, varlnn elbisesini giydirmitir. Kulun hakikati varlnn bâtn

iken varl da onu var edenin ayndr. O halde. Haktan bakas zuhur

etmemitir ve O’ndan bakas da yoktur. Kulun hakikati ise, asl üze-

rinde kalcdr. Fakat o, kendi hakknda olduu gibi ona varlk elbisesi-

ni giydiren ve hemcinsleri hakknda da sahip olmad bir bilgiyi ka-

zanmtr. Alem de bu sayede Rabbinin varlnn gözüyle birbirini

görmütür.

Öyleyse Rabbi’nin gözüyle zâtna bakp ayrt etmeyen kimse, hiç

kukusuz, ona gereken eyden sapmtr. Böyle bir kul Hakkn gözün-
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de bilgisizlikle nitelenmitir. Onun bu nitelik ve durumdaki hükmü ise,

varlkla nitelenmemiin hükmüyle birdir, çünkü bilgisizlik yokluktur.

Görüünde ‘Allah Allah’ görmütür’ diyen kimse ise, kâmil kuldur.

Bürün niteliklerde de bu durum geçerlidir. Marifetin en üstün derecesi

budur. Bu marifet derecesini ikinci derece takip eder. kinci derecenin

sahibi öyle der: ‘Benim gözlerim kapalyd, onlar açtm, her neye

baktlarsa Allah idi. Öyleyse ben Allah’tan bakasn görmedim. Haki-

katler ise, asllarmda olduu gibi, benim onlar görmemde bir etkiye

sahip deillerdir.’ Üçüncü marifet ise, sahibinin öyle dedii bilgidir:

‘Hiçbir ey görmedim.’ Dördüncü marifet sahibi ise öyle der: ‘Gör-

düüm her eyden önce Allah’ gördüm.’ Bu bir snrlama görmesidir.

Ayn ekilde, bu bilgiden daha düük derecede bulunan ‘(gördüüm

ey) de’, ‘(ondan) sonra’, ‘(onun) nezdinde’ gibi ifadeler de böyledir.

Bu, tebih vehmi veren ini nispetinden snrlamay veren bilgilerdir.

Zikrettiimiz ilk bilgiler ise, kulun iki nispet arasnda bulunma maka-

mndan meydana gelir. Tenzih nispetinden meydana gelen marifetler

ise, aktarlamaz ve onlar dile gelmez. Onlara iaret de edilemez.

Öyleyse i üç ana konuda snrlanmtr: Tenzih nispetinin

marifeti, snrlama ve tebih nispetinin marifeti ve bu iki nispet arasn-

daki makamnn verisi olan marifet. Bu ise, senin varln deil, aynn-

dr. Çünkü senin varln Hakkn varldr. Öyleyse varlk sana nispet

edilmez. Bu ana bilgiler hakknda bilgisi olmayan kimse, ‘sapm’ kii-

dir.

Bilmelisin ki, Allah’n yaratklarndan her bir türünde seçkinleri

vardr. Kukusuz biz onlar bu kitapta zikretmitik. Bu insan türü de

türlerden birisidir ve Allah’n onda da bir takm seçkinleri ve özellikli

kiileri vardr. nsan türündeki en üstün seçkin kullar, resullerdir.

Nebîlik, velilik ve iman makam onlara aittir. Bu yönüyle onlar, bu tü-

rün evinin direkleridir. Resul ise, makam bakmndan onlarn en fazi-

letlisiyken hal bakmndan da en üstünüdür. Baka bir ifadeyle resulün

kendisinden gönderildii makam, Allah nezdinde dier bütün makam-

lardan daha üstündür. Onlar, kutuplar, imamlar ve Allah’n sayelerinde

âlemi koruduu direklerdir, Bu durum, bir evin duvarlaryla ayakta

durmasna benzer. Duvarlardan biri yklsayd -hiç kukusuz- ev, ev

olmaktan çkard. Dikkat ediniz! Burada ev dindir. Dikkat ediniz!

Onun duvarlar, risalet, nebîlik, velilik ve imandr. Dikkat ediniz!
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Risalet, evi ve duvarlarn kendinde toplayan duvardr. Dikkat ediniz!

Risalet, nsanî türün varlndaki amaçtr.

Bu insan türü, içinde Allah’m resullerinden birisinin olmasndan

yoksun kalmaz. Nitekim Allah’n dini olan eriat da 'bu tür içinde bu-

lunmay sürdürür. Dikkat ediniz! Bu resul, Hakkn kendisine bakt
iaret edilen kutuptur. Böylelikle, hepsi kâfir bile olsa, onun vastasyla

bu dünya hayatnda insan türü korunur. u var ki insan, insan adn
doal cisim ve bir ruha sahip ilçen alabilir. Böylece, tanm ve hakika-

tiyle bu dünya hayatnda varolur. Dolaysyla, Allah’n vastasyla bu

insan türünü koruduu peygamberin de dünya hayaunda bu tür içinde

beslenen bedeni ve ruhuyla varolmas gerekir. O, Adem’den kyamet

gününe kadar, Hakkn tecelli ettii yerdir.

zikrettiimiz gibi olduu halde, Hz. Peygamber artk geçersiz

olmayacak dini ve deimeyecek eraiti ortaya koyup ölmütür. Bütün

peygamberler ise, bu eriatn kapsamna girmi ve onunla yükümlü

olmulardr. Yeryüzü ise, bedeniyle yaayan bir resulden yoksun kala-

maz. Çünkü resul, insan âleminin kutbudur. Bunlarn says bin bile ol-

sa, onlardan birinin ‘amaçlanan imam’ olmas gerekir. Böylelikle Allah

Hz. Peygamberden sonra bedenleriyle baz peygamberleri geride b-

rakmtr. Bunlar, bu dünya hayatnda bedenleriyle kalan üç kiidir: d-

ris, bedeniyle canldr ve Allah onu dördüncü göe yerletirmitir.

Yedi gökler, dünya âlemine aittir. Onlar dünya âleminin bekasyla

baki kald gibi onun yok olmasyla da yok olacaklardr. Öyleyse yedi

gökler, dünya hayatnn bir parçasdr, çünkü ahiret diyarnda ‘gökler

ve yer bakalaryla deiir.’ Bu toprak kaynakl yap da, baka bir yapy-

la yer deitirir. Nitekim mudularn yaratllaryla ilgili yükseklik, du-

ruluk ve latiflikle ilgili rivayet vardr. Söz konusu ahiret yaratl, tor-

tusu olmayan bir yaratltr. Dolaysyla onlar, büyük veya küçük ab-

dest ihtiyac duymaz, bu dünya hayatndaki gibi burunlarn da süm-

kürmezler. Bedbahdar da böyledir.

Allah yeryüzünde (üç peygamberden ikisi olarak) Isa ve Ilyas’ da

sa brakt. Her ikisi de resullerdendir. Onlar, Hz. Muhammed’in ge:

tirdigi Hanif dinine uyarlar. Bunlar, resul olduklarnda görü birlii

bulunan üç peygamberdir. Hzr ise -ki dördüncüdür- bize göre olmasa

da bizim dmzdaki insanlar arasnda resul oluu hakknda görü ayr-
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l bulunan biridir. Bunlar, bedenleriyle dünya hayatnda kalan kimse-

lerdir. Bu yönüyle hepsi de, direklerdir. kisi ise, imam, birisi Kutup-

tur. Kutup, Hakkn âlemde bakt yerdir. Öyleyse resuller, kyamet

vaktine kadar bu âlemde bulunmaya devam edecektir. Bununla birlikte

onlar, nesh edici (öncekileri geçersiz klan) bir eriat ile gönderilmemi

ya da Muhammed’in eriatndan baka bir eriatle de gelmemilerdir.
1

Fakat insanlarn çou bilmez ’*7

Bu dört kiiden biri -ki onlar sa, dris, lyas ve Hzr’dr- Kutup-

tur. Kutup, evin duvarlarndan biridir. O, Hacer-i esved rüknüdür. ki

tanesi ise, iki imamdr. Dört tanesi ise, direklerdir. Onlardan birisiyle

Allah imam korur. kinciyle ise, Allah velilii korur. Üçüncüyle Allah

nebîlii korurken dördüncüyle Allah resullüü korur. Hepsiyle birlikte

ise Allah Hanif dinini korur. Binaenaleyh bu insanlarn arasndan Ku-

tup, hiçbir zaman ölmez, yani baylmaz. Hakikatini bakanlara göster-

diimiz bu bilgiyi yolumuzdan sadece Tekler (Efrâd) ve Eminler bile-

bilir.

Kendileri var olsa bile, her dönemde bu ümmet içinden bu dört

peygamberden her birinin kalbi üzerinde olan biri vardr. Onlar, bu

peygamberlerin naibleridir. Arkadalarmzn arasndan velîlerin büyük

ksm, ne Kutub’u ne de ki mam’ veya Direk’i (Evtâd) bilirler. Onlar

sadece naibleri bilir, yoksa zikrettiimiz resulleri bilmezler. Bu nedenle

ümmetten her biri, bu makamlara ulamak için gayret gösterir. Bu

makamlara ulatklarnda ya da kendilerine tahsis edildiinde, bu

Kutub’un naibi olduklarn örenirler. mamn naibi ise, imamn bir

bakas olduunu, kendisinin ise naib olduunu örenir. Aym ey Di-

rek’in naibi için geçerlidir.

Hz. Muhammed’in üstünlüklerinden birisi de, ona uyan ümmeti-

nin içinden -gönderilmemi olsalar bile- peygamberlerin bulunmasdr.

Onlar, gönderildikleri ve gönderilmi olduklar makamn ehlidir, bunu

bilmelisin. Bu nedenle Hz. Peygamber sra gecesinde peygamberlere

göklerde namaz kldrmtar. Böylece bedeni ve cismiyle hepsine imam-

l mümkün olmutur. Hz. Peygamber ahirete irtihal ettiinde, âlem

bu peygamberler vastasyla korunur. Böylece din -Allah’a hamd olsun-

ayakta durur, hiçbir unsuru yklmaz. Çünkü âlemde bozulma ortaya

çksa bile, dini koruyacak kimse vardr. En sonunda Allah, yeryüzüne
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ve üzerinde bulunanlara varis olur. te bu, deerini bilmen gereken

bir srdr. Böyle bir srr, bu yolun srlarnn kendisinden aktarld
kimsenin sözlerinde bulamazsn. Bunu ortaya koymam bana ilham

edilmemi olsayd, ben de onu ortaya koymazdm. Bu srr açklamam-

la ilgili ilham, Allah’n bize bildirmcyip kendisinin bildii bir srdr.

Zikrettiimiz hususu özel olarak naibler bilebilir, onlarn dndaki
velîler bilemez.

Kardelerim! Allah sizi yaratklarnda bulunan gizli srlarnn kula-

na dedii kimselerden yaptnda, O’na hamd ediniz! O srlar Allah

dilediklerine tahsis etmitir. Onlar kabul edin, inann, onlar onayla-

maktan mahrum kalmayn. Yoksa iyiliklerinden mahrum kalrsnz.

Ebu Yezid el-Bestâmi -ki o naiblerden biriydi- Ebu Musa ed-

Dübeyli’ye öyle demiti: ‘Ey Ebu Musa! Bu yol ehlinin sözüne inanan

birini gördüünde, ona sana dua etmesini söyle. Çünkü öyle bir insan,

duas makbul kiidir.’ eyhimiz Ebu mran Musa b. mran el-

Murtulî’yi biliyye’de Rza mescidi civarndaki evinde dinlemitim.

Üstat Hatib Ebu’l-Kasm b. Ufeyr ile konuuyordu. Ebu’l-Kasm bu

yol ehlinin söylediklerini inkâr eden biriydi. Ona öyle diyordu: Ebu’l-

Kasm! Böyle yapma, böyle yaparsan, iki mahrumiyeti biraraya getiri-

riz: Bunu kendimizden görmeyiz ve ona bizden bakasndan olduun-

da inanmayz. Bizim söylediimizi reddedecek bir delil olmad gibi

eriat ve alda göre ona zarar verecek bir bilgi de yoktur.’ Sonra söyle-

dii konuda beni tank tuttu. Ebu’l-Kasm bize inanrd. Ben de üsta-

dn söylediini, kendi mezhebinden kabul edecei kantla onaya koy-

dum. Çünkü Ebu’l-Kasm bir hadis bilginiydi. Allah onun gönlünü

kabul etmesi içi açt, eyh de bana teekkür ve dua etti.

Bilmelisin ki, Allah adamlar bu tasavvuf yolunda ‘nefesler âlemi’

diye isimlendirilenlerdir. Bu, hepsini kuatan bir isimdir. Söz konusu

insanlar, pek çok tabakadr ve farkl hallere sahiptir. Bir ksmm, bütün

hal ve tabakalar birletirirken bir ksm bundan Allah’n dilediklerini ta-

lep eder. Her tabaka, kendilerinde görülen hal ve makamlardan olan

özel bir isme sahiptir. Allah Teala ‘Onlarn üzerinde gözüken miraçlar'
8*

der. Her grup kendi cinsi içindedir. Onlarn bir ksmnn says her dö-

nemde bellidir, bir ksmininki belli deildir. Bu nedenle az ya da çok

olabilirler. Bunlarn arasndan says belli olanlar ve olmayanlar -Alah

izin verirse- kendi lakaplaryla zikredeceiz.



Yetmi Beinci Ksm 113

Allah kendilerinden raz olsun, bu adamlarn bir ksm Kutuplar-

dr. Kutuplar, asalet veya vekillik yoluyla hal ve makamlar kendilerin-

de toplayan kimselerdir. Nitekim bunu daha önce zikretmitik. Allah

adamlar, bu isimlendirmeyi geniletmilerdir. Onlar makamlardan her

hangi bir makamn etrafnda döndüü ve bu makamn hemcinslerin-

den ayr olarak kendisine özgü olduu kimseyi ‘kutup’ diye isimlendi-

rir. Bazen bir ehrin adam o ‘ehrin kutbu’ diye isimlendirilir. Bir ce-

maatin eyhi, o cemaatin kutbudur. Fakat terimsel anlamyla kutuplar,

herhangi bir tamlama yaplmakszn, bu ismin kendilerine kaytsz ola-

rak verildii kimselerdir. Onlardan bir dönemde tek kii bulunabilir.

Bu anlamyla kutup, ayn zamanda Gavs’tr. Gavs (Hakka) yaklaanlar-

dandr. O, kendi döneminde cemaatin efendisidir. Onlarn bir ksm
zâhirde hüküm sahibidir ve makam yönünden bâtn hilafeti elde ede-

bilecei gibi zâhirî hilafeti de elde edebilir. Bu ksma örnek olarak Ebu

Bekir, Ömer, Osman, Ali, Haan, Muaviye b. Yezid, Ömer b.

Abdulaziz ve Mütevekkil’i verebiliriz. Bir ksm ise, özel anlamda bârn

halifelik sahibidir, zahirde yöneticilii yoktur. Bu ksma örnek olarak

Sebteli Ahmed b. Harun er-Reid’i ya da Ebu Yezid el-Bestâmi’yi ve-

rebiliriz. Kutuplarn çounluunun dünyevi bir hükümdarl yoktur.

Bu adamlarn bir ksm imamlardr. Onlar, her dönemde iki kii-

den fazla olamaz. Birincisi er-Rab isminin kuluyken dieri el-Melik

isminin kuludur. Kutup ise, Allah isminin kuludur. Allah Teala öyle

buyurur: ‘0 Allah’n kulu olarak ayaa kalktnda ’*9 Burada Hz. Mu-

hammed’i kastetmektedir. Her adamn kendine özgü ilahi bir ismi var-

dr ve ad her ne olursa olsun Allah katnda bu isimle isimlendirilir.

Bürün kutuplar, Allah isminin kuludur, imamlar ise, her dönemde el-

Melik ve er-Rab isminin kullandr. Bu iki imam, öldüünde Kutub’un

halifesi olurlar. Kutup için bu iki imam, iki vezir konumundadr. Bi-

rincisi melekût âlemini müahede etmeyle görevliyken dieri mülk

âlemini müahede eder.

Allah adamlarndan bir ksm Direklerdir (Evtâd). Bunlar, saylar

eksilmeyen ve artmayan, her dönemde dört kiidir. Bunlardan Fas eh-

rinde kendisine bn Ca’dun denilen bir adam gördüm. Ücretle kna

eliyordu. Bu dört kiiden birisiyle Allah douyu muhafaza ederken

onun yönetimi doudadr. Dieriyle ise, baty, üçüncüsüyle güneyi,

dördüncüsüyle de kuzeyi korur. Bu taksim, Kâbe’den harekede yaplr.
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Bu dört insan, ‘dalar
5
diye ifade edilir. Çünkü Allah

‘
Biz yeryüzünü dö-

ek yapmadk m? Dalan ise direkyapmadk m?”0 buyurur. Yeryüzünün

salnm dalar vastasyla dinmitir. Bu insanlarn âlemdeki hükmü

yeryüzündeki dalarn hükmüyle birdir. Allah Teala’nn blis"ten aktar-d ‘

Onlara önlerinden, arkalarndan, sa ve sollarndan geleceim ifa-

desi bu insanlarn makamlarna iaret eder. Allah direkler vastasyla bu

yönleri korumutur. Onlar, bu yönler bakmndan korunmu kimseler-

dir ve eytann onlarn üzerinde bir otoritesi yoktur. Çünkü eytan

Ademoullarma ancak bu yönlerden gelebilir. Üst ve alt ise, belki daha

sonra Allah’n izniyle zikredeceim alt kiiye ait olabilir. Biz bu adam-

lar genellikle Rical (adamlar) ismiyle zikretsek bile onlarn arasnda

kadnlar da olabilir, fakat erkek isimleri çounluktadr. Bunlardan biri-

sine ‘bedellerin says ne kadardr?’ diye sorulunca öyle cevap vermiti:

‘Krk nefs.’ TSJiçin krk adam demiyorsun?’ diye sorulduunda, öyle

cevap vermiti: ‘Bazen onlarn arasnda kadnlar da bulunabilir.’ Direk-

lerin lakaplar Abdülhay (Hay isminin kulu), Abdülalîm (Bilenin ku-

lu), Abdülkâdir (Güç yetireni kulu) ve Abdülmürîd’dir (rade edenin

kulu).

Bu adamlarn bir ksm bedellerdir (ebdâl). Onlar yedi kiidir, sa-

ylar artmaz ve eksilmez. Allah onlar vastasyla yedi bölgeyi korur.

Her hedefin kendisinde vali olduu bir bölgesi vardr. Onlardan birisi

Halil brahim’in kademi üzerindedir. Birinci bölge ona aittir. Srasyla

yedinci bölgenin sahibine kadar onlar zikredeceim. kincisi Kelim

Musa’nn kademi üzerindedir. Üçünciisü Harun’un, dördüncüsü d-

ris’in, beincisi Yusufun kademi, akncs sa’nn, yedincisi Âdem’in

kademi üzerindedir. Allah’n selam hepsinin üzerine olsun!

Onlar, hareketleri ve belirlenmi menzillere konaklaylar esnasn-

da Allah’n hareked gezegenlere yerletirdii i ve srlar bilir. Onlara

ait isimler, sfat isimleridir. Bunlar Abdülhay (Hayy’n kulu) Abdül-

alîm (Bilenin kulu), Abdilvedûd (Sevenin kulu), Abdülkâdir’dir (Güç

yetirenin kulu). Bunlar, Direklerin dört ismidir. Abdüekûr (ükredi-

lenin kulu), Abdüssemi’ (Duyann kulu) ve Abdülbasîr de (Görenin

kulu) onlardandr. Her ilahi niteliin bu bedellerden bir adam vardr.

Bu nitelik vastasyla Hak o kiiye bakar ve bu nitelik o Idide hâkim-

dir. Her ahsn ilahi isimlerden biriyle bir ilikisi ve nispeti vardr. Ona

ulaan iyilikler, bu isimden kendisine ular. O kii de, bu ilahi ismin
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kendisine verdii kapsaycik ve genilie sahip olduu gibi adamn

bilgisi de bu denklie göre gerçekleir.

Bu adamlar ‘bedeller’ diye isimlendirildi, çünkü onlar, bir yerden

ayrldnda ve içlerinden birisini o yere brakmak istediklerinde -bunu

düündükleri bir yarar ve Hakka yalanlk amacyla yaparlar- oraya ken-

di suretlerinde bir ahs brakrlar. O ahs gören hiç kimse, onun ken-

disini brakan adamn ayn olduundan kuku duymaz. Gerçekte ise, o

deildir. O kii, Bedel’in sahip olduu bir bilgi nedeniyle kastl olarak

oraya brakt ruhanî bir ahsiyettir. Böyle bir kuvvete sahip herkes,

hederdir. Kendisinin bilgisi olmakszn, Allah biri adna bir bedel gö-

revlendirirse, böyle bir kii zikredilen bedellerden deildir. Bu durum

çounlukla gerçekleir. Biz bunu müahede ettik ve gördük. Bu yedi

kiinin Mekke’de bulunduunu gördük. Onlarla Hatîmu’l-Hanâbele

denilen yerin ardnda karlatk, biraraya geldik. O bölgeden daha gü-

zel bir yer görmemitim!

Daha önce onlardan Musa es-Seberati’yi biliyye’de be yüz sek-

sen alt ylnda görmütük. Bir amaçla bize gelmi ve görümütük.

Ayrca bu adamlarn arasndan dalarn eyhi Muhammed b. Eref er-

Rundi’yi de gördük. Dostumuz Abdülmecid b. Seleme bu bedellerden

ad Muaz b. Eres olan birisiyle karlamt. Muaz, bedellerin büyük-

lerindendi ve arkadam onun selamn bize ulatrmt. Abdülmecid

ona öyle sormu: ‘Bedeller bu mertebeyi nasl elde etmitir?’ O da

öyle cevap vermi: ‘Ebu Talib’in (cl-Mckkî) zikrettii dört eyle elde

ettiler.’ Yani açlk, uykusuzluk, susma ve uzlet. Allah ehli, Recebîleri

‘bedeller
5
diye isimlendirir. Onlar, krk kiidir. Bazen on iki kii de be-

del diye isimlendirilir. Bütün bu snflar, sayl adamlar bölümünde ge-

lecektir. Recebîleri gören kimse, öyle der: ‘Bedeller krk nefstir, çünkü

onlar krktr.’

Bu adamlarn bir ksm Nakîblerdir. Onlar, her dönemde saylan

artmakszn ve eksilmeksizin, on iki kiidir. Bu on iki, Felein burçlar-

nn says olan on ikiye iaret eder. Her nakîb kendisine özgü burcun

özelliini ve Allah’n onun makamna yerletirdii sr ve tesirleri bilir.

Aynca oraya inen hareketli ve sabit yldzlarn brakt eyleri bilir.

Sabit yldzlarn burçlarda duyuda görülmeyen bir takm hareketleri ve
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noktalar vardr. Bu durum, binlerce sene içerisinde gerçekleebilir.

Gök bilimcilerin ömrü ise, bun görecek kadar uzun deildir.

Bilmelisin ki, Allah bu nakîblerin ellerine, indirdii eriatlcrin bil-

gilerini verdi. Onlar, nefslerin gizliliklerini ve hilelerini ortaya çkartr,

tuzak ve aldatmalarn bilir. blis ise, onlara göre besbellidir. Onlar, b-

lis hakknda blis’n bile bilmedii eyleri bilirler. Öyle bir bilgiye sa-

hiptirler ki, yeryüzünde bir insan hareket etse, bu hareketin mutlu ya

da bedbaht birisinden mi meydana geldiini bilirler. Onlarn bu du-

rumu, izleri ve esederi bilenlerin durumuna benzer. Msr bölgesinde

onlardan pek çok kii vardr. Bir ahs gördüklerinde ‘Bu ahs bu eser

sahibidir’ derler ve gerçekte i söyledikleri gibi olur. Bunlar Allah’n

velîleri deildir. Öyleyse Allah’n bu nakîblere verdii ‘eserler ilmi’

hakknda ne düünebilirsin?

Allah adamlarndan bir ksm Necîbler (Nüccbâdr). Onlar, her

dönemde sekiz kiidir, saylar artmaz ve eksilmez. Onlarn üzerinde ve

kendilerinden hallerinden kabul alamederi görülür. Bu konuda -kendi

iradeleri olmasa bile- hal onlar kendi iradesi altna alr. Onlarn duru-

munu ise, üzerlerinde bulunanlar bilebilir, aklarnda bulunanlar bile-

mez. Onlar, sekiz nitelii bilen kimselerdir. Bunlar yedi mehur nitelik

ile sekizinci idraktir. Onlarn makam, Kürsü’dür ve 'Necîb’ olduklar

sürece onlar aamazlar. Onlar, yldzlarn yürüyülerini bilmede -gök

bilimcilerin bildii yoldan deil- Allah’n bildirmesi yoluyla derin kef

sahibidir. Nakîbler, dokuzuncu felein bilgisini elde edenlerdir. Necîb-

ler ise, onun altnda bulunan sekiz felein bilgisini elde edenlerdir. Bu,

içinde yldz bulunan her felektir.

Allah adamlarndan bir ksm Havarilerdir. Bu grup, her dönemde

bir kiidir ve iki kii olmaz. Tek kii Öldüünde, baka biri onun yerine

yerletirilir. Hz. Peygamber döneminde Zübeyr b. Avvam bu maka-

mn sahibi idi. Bununla beraber, klçla dine yardm eden pek çok insan

vard. Havan Allah’n dinine yardm ederken klç ile ve kant birleti-

ren kimsedir. Bu yönüyle kendisine bilgi, ifade ve kant verildii gibi

klç, cesaret ve atlganlk da verilmitir. Onun makam, meru dinin

geçerliliiyle ilgili kant ortaya koymada atlganlktr. Bu kant. Pey-

gamberin mucizesi gibidir. Hz. Peygamberin davasnn doruluunu

kantlamak için ortaya koyduu delilden sonra geride havarî’nin kant
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kalr. Bu kii, mucizenin varisidir. Fakat onu sadece Peygamberin do-
ruluu için gösterir.

Havarî’nin makam budur. Onun ortaya koyduu söz konusu ka-

nta da mucize ad verilir, çünkü havarî’nin kantna eklenen ey, pey-

gamberin mucizesine eklenenle birdir. Havari onu peygambere izâfe

ederken peygamber mucizeyi kendisine izâfe eder. Böyle bir ey her-

hangi bir velî adna olan ‘keramet’ diye isimlendirilmez, çünkü tanm
ve kapsam bakmndan peygamberin mucizesi olan bir ey, hiçbir za-

man velî adna keramet olamaz. Üstat Ebu shak el- sferayinî bu

kanâate varmtr. Fakat o, bizim ima ettiimizden farkl bir ekilde bu

kanâate ulat. Ebu shak, aciz brakan fiilin (mucize) gerçeklemesini

(velî adna) imkânsz sayar. Kelamclarm çou ise, mucize yolunun d-

nda, keramet olarak gerçeklemesini imkânsz saymamtr. Kendisine

uyan birinden peygamberin doruluunu tasdik etmek üzere mucize

eklinde peygamberden gerçekleen ey gerçekleirse, bu mümkündür

ve kaçnlmazdr. Bu olay ise, özellikle havari’den gerçekleir. Betimle-

diimiz tarzda böyle bir eyin kendisinden gerçekletii insan bulun-

duu dönemin havarisidir. Biz onu kendi dönemimizde be yüz seksen

alt ylnda görmütük. Böyle bir insan, ‘havari’ diye isimlendirilendir.

Allah adamlarndan bir ksm Recebîlerdir. Onlar, her dönemde

krk kiidir, saylar artmaz ve eksilmez. Onlar, Allah’n büyüklüünü

ortaya koyan adamlardr ve Tekler (Efrâd) içindedirler. Onlar ‘ar söz’

sahipleridir. ‘Biz sana ar bir söz yükleyeceiz ”2
‘Recebîler’ diye isim-

lendirilmclcrinin nedeni, bu makamn onlar adna Recep aynda ger-

çeklemesidir. Bu hal, Recep hilalinin görünmesinden bitimine dek sü-

rer, sonra bu hali kaybederler, gelecek senenin Receb’inin girmesine

kadar bir daha bu hali bulamazlar. Bu yol sahiplerinden onlar tanyan-

lar azdr. Onlar, ehirlerde dalmlardr ve birbirlerini tanr: ar. Bir

ksm Yemen’de, am’da ve Diyarbakr’da bulunur. Onlardan birisiyle

Diyarbakr-Düneysir’de karlatm, ondan bakasn da görmedim.

Onlar görmeye çok arzuluydum. Bir ksmnn üzerinde Receb’deki ha-

linde açlan bilgilerin bir yönü senenin dier ksmnda da kalrken bir

ksmnda o halden hiçbir ey kalmaz.

Düneysir’de gördüüm kiide, senenin dier ksmlarnda ia’nn

Rafzileri hakknda bir kef kalrd. O, Rafzileri domuz (sürerinde)
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görürdü. Mezhebini bilmedii Rafzilie göre dindarln yaayan ve

bu mezhebe inanan tanmad bir insan kendisine gelir, onunla kar-

latnda kendisini domuz sûretinde görür, onu çarr ve öyle derdi.

‘Allah’a tövbe et! Çünkü sen ii-Rafizisin.’ Bunu gören baka biri a-
rarak kalrd. Adam tövbe eder ve tövbesinde dürüst davranrsa, onu

insan eklinde görmeye balard. Diliyle ‘tövbe ettim’ deyip mezhebini

saklarsa, onu sürekli domuz olarak görür ve kendisine öyle derdi:

‘Tövbe ettim derken yalan söylüyorsun.’ Doru söylediinde ise, ‘do-

ru söyledin’ derdi, kefinde doru söyleyip söylemediini bilirdi. Bu

nedenle kendine gelen kii Rafzilikten dönerdi. Söz konusu kii, afii-

lerden güvenilir iki adamla benzer bir olay yaamt. O ikisinin de ii

olduu bilinmiyordu ve ia grubundan deillerdi. u var ki aratrma-

lar kendilerini bu mezhebe evketmi ve akllaryla onu benimsemi-

lerdi. Bu görülerini ortaya koymam, onu kendileriyle Allah arasnda

saklamlard. Bu iki afii, Ebu Bekir ve Ömer hakknda kötü inanç

besliyor, Ali hakknda ise arya gidiyordu. Bir gün bu ahsla karla-

p huzuruna girdiklerinde, onlarn yanndan çkartlmalarn emretmi,

çünkü Allah onlarn iç yüzlerini domuz sûretinde kendisine göstermi-

ti. Bu, söz konusu mezhep mensuplar hakknda Allah’n o kii adna

belirledii bir alâmetti. O iki bilgin ise, yeryüzündeki hiç kimsenin on-

larn durumunu bilmediinden eminlerdi. ki güvenilir tank ve hadis

bilgileriyle tannm kimselerdi. Bu durumu kendisine bildirince, Allah

adam onlara öyle demiti: ‘Sizi iki domuz olarak görüyorum. Bu,

Rafziler hakknda Allah ile aramdaki bir alâmettir,’ Bunun üzerine iç-

lerinden tövbe etmiler. Allah adam onlara ‘ite imdi o mezhepten

döndünüz, çünkü sizi insan olarak görüyorum’ demitir. Bu iki kii, bu

durumaarm ve tövbe etmitir.

Recebüer, Receb’in ilk gününde sanki göün üzerlerine dütüü-

nü görürler. Öyle bir arlk hissederler ki, gözlerini krpamadklar gi-

bi hiç bir organlar da hareket etmez ve srt üstü düerler. Artk, hare-

kete güç yetiremedikleri gibi ayaa kalkmaya ya da oturmaya ya da el-

lerini, ayaklarn hatta göz kirpiklerini bile hareket ettiremezler, ilk gün

böyle sürer. kinci gün yava yava azalmaya balar, üçüncü gün daha

da azalr. Böylece büinmeyen eyler hakknda bilgi, tecelli ve kefler

gerçekleir. Her biri, iiç ya da iki günden sonra konumaya ya da seci-

yeli söz söylemeye balar ve onlarla konuulur. Söz söylerler, kendile-
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rine söz söylenir, ta ki ay tamamlanr. Receb ay tamamlanp aban

girdiinde ise, adeta balarndan kurtulurlar. Bir sanat ya da ticaret sa-

hibi iseler, ileriyle ilgilenmeye balar ve bütün halleri kendilerinden

alnr. u var ki Allah bir eyi onlarn üzerinde brakmak isterse, onu

brakr. Onlarn hali, böyledir. Bu, sebebi bilinmeyen tuhaf bir haldir.

Ben bu insanlarn biriyle Recep aynda karlamtm ve o da ayn hal-

deydi.

Allah adamlarndan bir bsm, Mühür’dür (Hatem). O, her za-

manda deil, bilâkis âlemde tektir. Allah onunla Muhammedi velilii

bitirir. Artk Muhammedi velîler içerisinde ondan daha büyük kimse

olmaz. Bu noktada baka bir biti vardr ki, Allah ondan Adem’den

son velîye kadarki ‘genel velilii’ bitirir, O ise, sa’dr (as.). sa,

Hatmü’i-evliya’dr (velîlerin.sonuncusu). Ayn ekilde o, mülk devresi-

nin sonuncusudur. Bu nedenle kyamet günü iki ekilde diriltilecektir

:

Bir yönüyle Muhammed ümmeti içerisinde diriltilirken baka bir aç-

dan peygamberlerle beraber peygamber olarak diriltüecektir.

Allah adamlarndan bir ksm Adem’in kalbi üzerinde bulunan üç

yüz kiidir. Her dönemde saylan artmaz ve eksilmez. Hz. Peygamber

bu üç yüz kiinin Âdem’in kalbi üzerinde olduunu söylemitir. Ayn-

ca, Hz. Peygamber’in büyüklerden ya da meleklerden birinin kalbi

üzerinde olduunu söyledii kimseler vardr. Bu ifadenin anlam, o in-

sanlarn Allah’a ait bilgilerde o ahs gibi halden hale girmesi demektir.

Çünkü ilahi ilimler kalplere gelir. Melek ya da peygamber gibi bir bü-

yüün kalbine gelen her bilgi, onun kalbi üzerindeki kimselerin kalple-

rine de gelir. Sûfilerin ‘Falanca falann kademi (ayak, iz) üzerindedir’

demeleri de, ayn anlama gelir.

Hz. Peygamber, bu üç yüz kiinin Âdem’in kalbi üzerinde oldu-

unu söylemitir. Halbuki bu ümmet içerisinde onlarn üç yüz kii ol-

duunu ya da her dönemde bulunduklarn söylememitir. Biz, onlarn

her dönemde bulunduunu ve zamann bu saydan yoksun kalmayaca-

n kef yoluyla örendik. Bu üç yüz adamdan her birinin kendine öz-

gü üç yüz ilahi huyu vardr. Onlardan birisiyle ahlâklanan kimse, mut-

luluu elde edebilir. Onlar, seçilmi ve ayrlm kimselerdir. Onlar,

Haklan kitabnda zikrettii ekilde, duay sevenlerdir.
‘

Rabbimiz! Biz

kendimize zulmettik. Bizi balamaz ve merhamet etmezsen, hüsrana u-
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rarz.*3 Baka bir ayette ise öyle buyurur:
‘
Sonra kitaba seçtiimiz kul-

larmz varis kldk. Onlarn bir ksm nefsine zulmedicidir.”
4
Kastedilen,

Adem ve bu konumdaki kimselerdir.

Zamandan bu gruba ait ksm, üç yüz senedir. Allah maaradakile-

rin maarada bu sürece kaldklarn belirtmitir. Burada, seneler güne

takvimine göreydi. Bu nedenle ‘onlar dokuz daha ekledi
’9S demitir.

Çünkü güne takvimiyle üç yüz sene ay takvimiyle yaklak üç yüz do-

kuz sene eder. Her sene, mevsimleriyle birlikte zamann tamamlanma-

sdr. Bu toplam ise, Rabbin günlerinden üçte birine yalandr. Allah

‘Rabbinin nezdinde bir gün onlarn saydndan bin gün gibidir’
95 buyurur.

Bir arifin rububiyeti müahede ettii bir mertebedeyken o mertebenin

zamanyla bir sürede elde ettii Allah hakkndaki bilgiyi, baka biri du-

yu âleminde çalarak ve kazanarak malum senelerden bin senede elde

eder.

Bu üç yüz kiinin kendilerinden alrnp da Rabbin günlerinden bi-

risinde bulunduunda ilahi ilimlerden elde ettii miktar, bu hesaba gö-

re deerlendirilir. Belirttiimiz meselenin kymetini ve deerini ise, sa-

dece onu zevk yoluyla tadan bilir. Zaman bu esnada onun hakknda

dürülür. Tpk, görme gücünün önündeki mesafe ve Ölçülerin dürül-

mesi gibi, insan gözünü açtnda, göz nlar yldzlarn cisimlerine

bitimesiyle yldzlarn görülmesi gerçekleir. Bu uzakla baknz! Bu

hza baknz! Sesin duyulduu bir zamanda, aradaki uzak mesafeye

ramen duyma algsnn gerçeklemesi de böyledir. aret ettiimiz

meseleyi iyice kavrarsan, mekân ve cihetlerin ortadan kalkmasyla Rab-

bi görmenin anlamn örenirsin. Ayrca senden gören eyin ne oldu-

unu, görülenin ve görmenin mahiyetini örenirsin. Aym zamanda,

duyann, duymann ve duyulann ne olduunu örenirsin.

Bu tabaka, ilali isimleri örenenlerdir. Bu isimler, ‘Onlarn isimle-

rini bana bildir
w

ayetinde iaret edilen eyaya yönelmi isimlerdir.

Çünkü isimleri bildirmek, isimlendirileni Övmenin ta kendisidir, insan-

lar, bu ayeti isimlerin kendilerini göstermesi bakmndan iaret edilen

eylerin isimleri olarak almtr. Onlara göre bu gösterme, söz gelii,

Zeyd özel isminin Zeyd’in ahsn ya da Ömer özel isminin Ömer’in

ahsn göstermesi gibidir. Röyle olsayd, bilgiyle nitelenen meleklere

kar nasl bir övünme olabilirdi ki? nsanlar meleklerin ‘senin hamdini
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tespih ederiz
5 sözünü de anlamamtr. Melekler, Allah’m isimlerinden

iaret edilen bu eylere yönelmi olanlar bilememitir.

Yetmi Beinci ksm sona erdi, onu ‘Onlardan bir grup Nuh (as.)

kalbi üzerinde bulunan krk kiidir
5
(bahsiyle balayan) yetmi altnc

ksm takip edecektir.





[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
YETM ALTINCI KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

(Hz. Nuh’un kalbi üzerindeki velîler)

Allah adamlarndan bir ksm ise Nuh (as.) kalbi üzerindeki krk

kiidir. Hiç bir dönemde bunlarn says artriaz ve eksilmez. Hz. Pey-

gamber bu gruptan söz ederken ümmetinden krk kiinin Nuh’un kalbi

üzerinde olduunu söylemitir. Nuh, ilk resuldür. Onun kalbi üzerinde

bulunan adamlarn özellii ise, kabzdr (daralma). Onlar, Nuh gibi

‘Rabbim! Beni, anne babam ve evime mümin olarak girenleri bala.

Zalimlere hareket imkân brakma’ diye dua eder. Bu adamlarn ma-

kam, din konusunda kskançlk makamdr. Söz konusu makam yük-

selmenin güç olduu bir makamdr. Hz. Peygamberin güvenilir bir ri-

vayette öyle dedii sabittir. ‘Allah kskançtr, kskançl nedeniyle ta-

knl yasaklamtr.’ Bu rivayetten taknln özü gerei taknlk ol-

duu ortaya çkar ve bu nedenle âri’ onu yasaklamtr. Hz. Peygam-

ber’e öyle denildi: De ki: Rabbim taknlktan açk ve gizli olanlar

yasaklamtr.’ Yani, bilinen ya da algdan gizli olduu için bildirilme-

dii sürece bilinmeyenleri yasaklamtr.

Öyleyse Allah’n kullarna yasaklad her ey, taknlktr. Yasak-

lanan ey baka bir zamanda ya da baka bir eriatte helal braklm ey
deildir. Bilgisi saklanm taknlk budur. Söz gelii helal braklm
arap, yasaklanan ve içilmesi engellenen arap deildir. Hükümlerin il-

letleri bazen eyann hakikatleri olabilir. Kelam bilginleri bu konularda

deiik görüler ileri sürmülerdir. Kefin verisi ise, iki mezhebi de

onaylamaktr, çünkü kef sahibi kefini yapt mertebeye göre hüküm
verir. Mertebe, kef sahibine iin gerçekteki durumunu bildirir.
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Bu nedenle gayret (kskançlk ve hamiyet), yükselmesi güç hayret

makamdr. Özellikle de, Hak kendisini Peygamberinin diliyle bu ma-

kamla nitelemitir. Gayret kalbin vc için özelliklerindendir. Gayret,

kskanlacak birisinin varln gerektirir, Gerçekte ise, varlklar bak-

mndan deil, sabitlikleri bakmndan mümkünlerin hakikatlerinden

baka kimse yoktur. Öyleyse gayret, mümkünlerin hakikatlerinin sabit-

liinden ortaya çkar. Gayretin olmay ise, mümkünlerin hakikatleri-

nin varlndan ortaya çkar. Allah, mümkünlerin varlm kabul etmesi

bakmndan kskançtr. Bu nedenle taknln ‘gözüken ve gözükme-

yenini yasaklamtr.’ Halbuki ortada gözüken ve gözükmeyenden ba-

ka bir ey yoktur. Gayret, bu bakmdan her eye yaylmtr. Sonra,

gayret bütün canllarn yaratlnda bulunur ve etkisinin farkna varl-

maz. Akl yönüyle kskançlk duyan birisinin müahedesi hakikatlerin

sabit olmasdr. Din bakmndan kskançlk duyan ise, d varl gör-

mü demektir. Bu krk kii bu makamn adamlardr.

Hz. Musa'nn sözleme süresinin hakikati, bu adamlar nedeniyle

krk gün idi. Burada gece; gizli kalan, gündüz ise ortaya çkan ksm
içindir. Böylece Rabbinin sözleme vakti krk gece olarak tamamland.

Sözleme Rabbe izafe edilmitir. Buradan ise Hz. Peygamberin ‘Allah

benden daha kskançtr’ hadisinde Allah ismiyle Rab ismini kastettiini

anladk. Çünkü anlam bakmndan herhangi bir snrlama yapmakszn

Allah ismini kullanmak doru deildir. Haller, halin gerektirdii özel

bir isimle, bu snrsz kullanm daraltr. Öyleyse Allah ismi, kendisiyle

nitelenmi olsa bile, kskançlk er-Rab ismine aittir. Konuma ve tecelli

bu sürenin tamamlanmasndan sonra gerçekletii için, bu krk kiinin

âlemde tamamlanmasyla da makam ‘Nuh’un babal’ makam olan

birisi (âlemde ortaya çkar). Çünkü Nuh, daha önce belirtildii gibi,

‘ikinci baba’dr. Bu krk çii içinde ayran her ey, Nuh Peygamberde

toplanmt. Bu durum, üç yüz kiide ayran her eyin Adem’de top-

lanmasna benzer.

Halvete giren (erbainiyyat taifesi), bu krk kiiye halvette miraçla-

rna göre davranr, ona hiçbir ey eklemezler. Bu halvetler, onlara göre,

açl halvetleridir. Bu konuda Hz. Peygamber’den aktarlan bir hadisi

kant olarak kullanrlar. Hz. Peygamber ‘Allah rzas için krk sabah ih-

lâsl olan kimsenin kalbinden diline hikmet pnarlar dökülür’ der. Ni-
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tekim tecelli esnasnda karlkl konuma da Rab ile krk gün bulu-

madan sonra gerçeklemitir.

Allah adamlarndan bir ksm ise, Halil brahim’in kalbi üzerinde

bulunan yedi kiidir. Hiçbir dönemde saylar artmaz ve eksilmez. Hz.

Peygamberden gelen bir haberde buna iaret edilmitir. Onlar, Hz.

brahim gibi, ‘Rabbim! Bana hüküm ver, beni sâlih insanlara kat
593 diye

dua eder. Onlarn makamlar, her türlü kuku ve üpheden uzaklar.

Allah bu dünya hayatnda onlarn gönüllerinden kini söküp atmtr,

insanlar onlarn kötü zanlarndan kurtarmtr. Çünkü onlarn hiçbir

kötü zanlar yoktur, hatta zaniar bile yoktur. Çünkü onlar doru bilgi

sahibidir. Zan -tercihte bulunacak ekilde- herhangi bir konuda kesin

bilgisi bulunmayan insandan çkar. Onlar, sadece insanlarn görünü-

teki iyiliklerini bilir. Allah onlar ile insanlarn yaptklar kötülükler ara-

sna bir perde çekmi, Allah ile kullar arasndaki gizli ilere muttali

etmitir. Allah, kullarna sayesinde kendilerini var ettii merhametiyle

bakar. Yaratklarda bulunan her türlü iyilik de söz konusu merhametin

bir parçasdr. te onlar, Allah’n kullarnda bunu görür. Bir gün on-

larla karlamtm, kendilerinden daha güzel bir hal (kimsede) gör-

memitim: Bilgin, balayc, karlkl döekler üzerinde doruluun

kardeleriydi hepsi. Kalplerinde ruhanî ve manevî cennetler bu dünya-

ya getirilmi gibiydi. Onlar, yaratklar varlk olmas yönünden

-hükmün kendisine ilimesi yönünden deil- Hakkn yönetiini görür-

ler.

Allah adamlarndan bir ksm ise, Cebrail’in kalbi üzerinde bulu-

nan be kiidir, hiçbir dönemde saylar artmaz ve eksilmez. Hz. Pey-

gamberden aktarlan bir hadis konuyla ilgilidir. Onlar, bu yol mensup-

larnn hükümdarlardr. Onlar, Cebrail’in sahip olduu güçler ölçü-

sünde, bilgiye sahiptir. Bu güçler Cebrail’in kendisiye yükseldii ve in-

dii ‘kanatlar’ diye ifade edilir. Bu be kiinin ilimleri, Cebral’in ma-

kamn aamaz. Cebrail gaybden onlara yardm eden kimsedir. Kya-

met günü dirili yerinde dc onunla beraber duracaklardr.

Allah adamlarndan bir ksm ise, Mikail’in kalbi üzerindeki üç çi-

idir. Onlar, mutlak iyilik, merhamet, sevgi ve ilgi sahibidir. Bu üç ki-

iye hakim özellik bast (açklk), tebessüm, yumuaklk, an efkat ve
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efkati gerektiren müahededir. Hiçbir dönemde saylar artmaz ve ek-

silmez. Onlarn ilimleri, MikaiFin sahip olduu güçler ölçüsündedir.

Allah adamlarndan birisi de, her dönemde srafil’in kalbi üzerin-

dedir. Emir ve onun zdd (yasaklama), bu kiiye aittir ve iki ucu da

kendinde toplar. Hz. Peygamberden bu konuda gelen bir rivayet var-

dr. O adamn bilgisi srafil’in bilgisidir. Ebu Yezid el-Bestâmi, srafil

kalbi üzerinde bulunan kiilerdendi. Peygamberlerden ise Hz. sa, sra-

fil’in kalbi üzerindedir. sa’nn kalbi üzerinde bulunan herkes, ayn za-

manda srafil’in kalbi üzerindedir. Buna karn srafil’in kalbi üzerinde

bulunan herkes sa’nn kalbi üzerende deildir. eyhlerimizden birisi

Hz. sa’nn kalbi üzerindeydi. O, büyüklerden birisiydi.

VASIL

Nefesler Âleminin Adamlar (Rical)

Nefesler âleminin ricaline (adamlar) gelirsek, imdi onlar zikrede-

ceim! Onlar, Davud’un (as.) kalbi üzerindeki kimselerdir. Hiçbir dö-

nemde saylan artmaz ve eksilmez. Onlar Davud’un kalbiyle ilikilen-

dirdik ve bazen bu nitelikle daha önce de bulunabilirler. Bununla kas-

tedilen udur: Onlarda tek tek ortaya çkan hal, bilgi ve mertebelerin

hepsi Davud’da toplanmt. Bütün bu âlemler üe karlatm, onlarla

arkadalk yaptm, kendilerinden yararlandm. Onlar kendilerini ama-

dklar bir takm mertebelerde artma ve eksilme kabul etmeyen saylarla

bulunurlar. Allah izin verirse, hepsini zikredeceim!

Onlardan birisi de, gayb adamlardr (ricâlü’l-gayb). Onlar, on çi-

idir, saylar artmaz ve eksilmez. Onlar, huu (korku) sahibidir, dola-

ysyla sadece fsltyla konuurlar. Bunun nedeni, bütün hallerinde

Rahman’n tecellisinin etkisi altnda olmalardr. Allah Teala öyle bu-

yurur: ‘Sesler Rahman karsnda susar, artk sadece fsltyla konuular ,

w

Bu kiiler, bilinmeyen-gizlilerdir. Hak onlar yerinde ve göünde

gizlemitir, Dolaysyla Haktan bakasyla konumadklar gibi O’ndan

bakasm da görmezler. ‘Onlar, yeryüzünde vakarla yürür. Bilgisizler
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kendilerine hitap ettiinde selam derler."™ Onlarn kaps, haya duygusu-

dur. Konuurken sesini yükselten birini duyduklarnda ürkerler ve a-
rrlar. Bunun nedeni, halin onlar etkisi altna alm olmasdr. Onlar,

kendilerinde korku ve hayâ duygusunu meydana getiren tecellinin her-

kesçe görüldüünü zanneder. Onlar, Allah Teala’nm kullarna Pey-

gamberin yamndayken seslerini ksmalarn emrettiini görürler. Allah

öyle buyurmutur: ‘Ey iman edenler! Sesinizi Peygamberin sesinden yük-

seltmeyiniz Onunla birbirinizle konutuunuz gibi yüksek sesle konumay-

nz. Yoksa amelleriniz boa gider .’101 Peygamber Allah’n vahyini bildiren

bir tebliciyken o konuurken onun sesinin karsnda seslerimizi yük-

seltmemiz yasakland ve böyle bir davrann amellerimizi geçersiz kla-

ca bize bildirildi. Öyleyse Kur’an- Kerim’i dinlerken seslerimizi ks-

mamz dala da önemlidir. Allah öyle der:
c
Kur'an- Kerim okunurken

onu dinleyiniz, kulak veriniz, belki merhamete mazhar olursunuz.’ 102 te
bu, gayb adamlarnn makam ve belirtmi olduumuz halleridir. Hz.

Peygamberin hadisi bu ölçüyle Kur'an- Kerim’den ayrld gibi bizim

sözlerimiz yine bu ölçüyle Peygamber’in sözlerinden farkllar.

Dini bir meselede veri sahipleri bir tartma yapabilir. Rakipler-

den biri Hz. Peygamber’den bir hadis aktarr, dinleyen kii ise, hadis

aktarlrken sesini ksar. Allah karsnda huzur sahibi olan verâ sahiple-

rinin (kukululardan uzak duranlar) davran köyledir. Onlar, bilgiyi

Allah rzas için ararlar. Bugün devrimizin âlimlerinde ise, ne bilgi var-

dr ne utanma duygusu! Onlar, Allah’tan utanmadklar gibi Allah’n

Peygamberinden de utanmazlar. Onlar, rakiplerinden bir ayet ya da

hadis duyduklarnda ona kulak vermez ve dinlemezler. Buna karn,

ayeti ya da hadisi okurken onlarn sözlerine müdahale ederler. Bu du-

rum, onlarn bilgisizliinden ve (üphelilerden uzak durmak anlamn-

daki) verâlarnn azlndan kaynaklanr. Allah, öylelerinin davranla-

rndan korusun!

Bilmelisin ki, ‘gayb adamlar (rical)’ Allah ehlinin stlahnda kul-

lanlr ve bu terimle belirtmi olduumuz kimseleri kastederler. Onlar,

bu tabakadr. Bazen bu terimi kullanr ve onunla insanlarn gözlerin-

den gizlenmi kimseleri kastederler. Bazen terimi cinlerden sâlih ve

mümin bir grubu anlatmak için kullanrlar. Bazen herhangi bir bilgi ya

da maddî rzk almayan, bilakis gaybden rzklanan bir grubu belirtmek •

için bu terimi kullanrlar.
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Onlardan bir grup da, on sekiz kiidir. Onlar, Allah’n emriyle Al-

lah’n emrinden ortaya çkarlar. Saylar hiçbir dönemde artmaz ve ek-

silmez. Onlar, Allah ile gözükür. Allah’n haklarn yerine getirir, se-

bepleri kabul ederler. Alkanlklar amak onlara göre alkanlktr.

Okuduklar ayet
‘

Allah de, sonra onlar brak,ns
ve

‘Ben onlar açkça da-

vet ettim
5104

ayederidir. eyhimiz Ebu Medyen (ra.) onlardand. Arka-

dalarna öyle derdi: ‘Siz insanlara muvafakat gösteriniz. Onlar ise size

muhalefet ederler. Siz onlara Allah’n size verdii görünür nimeti gös-

teriniz.’ Görünür nimet ile alkanlklar amak kastedilir. ‘Ayrca Bâtnî

nimederi de gösteriniz.’ Burada ise mârifederi kastetmektedir. ‘Çünkü

Allah öyle der: ‘Rabbinin nimetine gelirsek, onu zikret.
”05 Hz. Peygam-

ber ise öyle der. ‘Nimederi söylemek bir ükürdür.’ eyhimiz, bu ma-

kam sahiplerinin diliyle öyle derdi:
‘Doru sözlüyseniz, Allah’tan baka-

sna m dua edersiniz Bilakis sadece O’na dua edersiniz.’
10h

Velîlerden bu on sekiz kii, Peygamber ve Resullerin derecelerin-

dedir. Onlar, zahirde ve bâtnda Allah’tan bakasn tanmaz.

Bu tabakaya zuhur (görünme) ismi tahsis edildi, çünkü onlar,

ehadct âleminde zuhur etmilerdir. ehadet âleminde zuhur eden

kimse ise, hiç kukusuz, bütün âlemlerde zuhur etmi demektir. Bu

nedenle onlar, bakalarna göre bu ismi almaya daha layktr. Sell b.

Abdullah, ilk snf tekil eden ‘gayb adamlar’ hakknda öyle derdi:

‘Adam dediin, yeryüzünün kör bir noktasnda namaz klp namazn-

dan ayrlrken kendisiyle beraber dalar miktaruca meleklerin de ayrl-

d ve bunu gören kimsedir.’ Sehl b. Abdullah’tan bu öyküyü anlatan

kiiye öyle dedim: ‘Adam dediin, yeryüzünün bir noktasnda tek ba-

na namaz klan namazndaki haliyle ondan ayrlan ve onunla birlikte

meleklerden hiç birinin ayrlmad kimsedir. Çünkü melekler onun

nereye gittiini bilemez.’ Bunlar, bize göre, gerçekte gayb adamlardr,

çünkü onlar O’nun nezdinde kaybolmutur. Binaenaleyh gayb adamla-

r zuhurda iki ksmdr: Bir ksm yüce ruhlardan gizlenen adamlardr.

Onlar, herhangi bir yaratlma deil, sadece Allah’a gözükür. kinci k-

sm ise, ehadet âleminden gizlenip yüksek âlemde görünenlerdir. Öy-

leyse gayb adamlar da, zuhur ehlidir, fakat ehadet âleminde deil!

Bilmelisin ki, Allah’n emriyle zuhur eden kimseler varlklarda Al-

lah’tan bakasn görmez. Onlara göre var olan eyler. Hakkn mazhar-
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lardr. Onlar, açk vc alenî kimselerdir. Her tabaka kendi makamna

âktr ve onu savunur. Bu nedenle makamlar içinde kendi makamnn
konumunu bilemez ki, ondan ayrlabilcsin. Ona kendisinden ayrlan

bir yabanc gibi baktnda ise, onu tanyabilir. Söz konusu makama

girmezden önce ise, onu kabaca tanr ve yüce mertebesini görür. Ma-

kama girdiinde ise, bu giri tadarak ve ‘içerek’ gerçekleir. Böylece söz

konusu makamda bulunmak, temyizi perdeler. Girdii makamdan bir

yükseine çktnda ise, ‘zevk’ten ona bakar ve makamlar, mertebeleri

arasnda kendi makamnn kadrini örenir. Bu durumda ise, bu ahsn
makam hakknda söyledii söz kabul edilir, çünkü o tecrübeyle konu-

tuu gibi makam görmesi de aykken gerçeklemitir. Onun bu ma-

kam hakkndaki tankl geçerlidir. Nitekim biz ibli’nin, Hallaç hak-

kndaki tanklm ve yargsn da kabul ederiz. Halbuki Hallac’n ken-

disi ya da ibli hakknda söylediini ise kabul etmeyiz. Çünkü Hallaç

sarho, ibli ayk idi.

Onlardan bir grup ise, ‘ilahi gücün adamlar’ denilen sekiz kiidir.

Onlarn Allah’n Kitabndan ayetleri
‘
Kâfirlere kar iddetlidirler"°7 aye-

tidir. lahi isimleri ise, ‘Zü’l-kuvveti’l-metin (güç ve metanet sahibi)’

ismidir. Onlar, mahiyeti bakmndan varl zorunlu zât hakknda bi-

linmesi gereken bilgi ile ilah olmas bakmndan bilinmesi gereken bil-

giyi birletirmilerdir. Onlarn bilgilerdeki öncelii, pek yücedir. ‘Hiç-

bir knaycnm knamas Allah yolunda onlar alkoymaz.’ Onlar, kahr

ricali (adamlar) diye de isimlendirilebilir. Kefelerdeki himmetler onla-

ra aittir ve bu özellikle isimlendirilirler. Fas ehrinde ad Ebu Abdullah

ed-Dekkâk olan onlardan bir adam vard ve öyle derdi: ‘Kimseden

gizlenmediim gibi benim yanmda da kimse gizlenmemitir.’ Ben de

Endülüs ehirlerinde onlarn bir ksmyla karlatm. Garip bir etkileri

vard ve her mana da gariptir. eyhlerimin bir ksm onlardand.

Bu özellikteki insanlardan be kii, her zamanda bulunur, saylar

artmaz ve eksilmez. Onlar, güç bakmndan bu sekiz kiinin kademi

üzerindedir. Fakat onlarda sekiz kiiye ait olmayan bir yumuaklk var-

dr. Onlar, bu makamda Peygamberlerin kademi üzerindedir. Allah

Teala öyle buyurur: ""Onlara yumuak söz söyleyiniz.’
101

* Baka bir ayette

ise
‘
Allah’n rahmetiyle onlara yumuak davrandm"09

buyurur. Bu insan-

lar, güçlü olmak gereken yerlerde sekiz ricalin gücüne sahiptirler. On-
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lar, belirttiimiz yumuaklk özelliine sahip olmakla o ricalden ayrr-

lar. Onlarn bir ksmyla karlatk ye kendilerinden yararlandk.

Onlardan birisi de, on be kiidir. Onlar, ilahi sevgi ve yumuakl-

n sahipleridir. Allah’n kitabndan ayetleri Süleyman’n rüzgârn dile

getiren ayettir.
cOnun emriyle akar.’ Onlar, mümin olsun kâfir olsun,

Allah’n kullarna kar efkat sahibidir. Onlar, yaratklara varlk ve cö-

merdik gözüyle bakar, hüküm ve yarg gözüyle deil! Allah, onlardan

hiçbirisine yönetme ve yarg gibi dünyevi bir idare görevi vermez.

Çünkü onlarn tecrübe ve makamlar, yaratklarn iini yerine getirmeyi

kaldrmaz. Öyleyse onlar, mudak rahmette Hak ile beraberdir. Allah
,

bu rahmet hakknda öyle der: ‘Rahmetim her eyi kuatt.’ 110

Onlardan bir grup ile karlatm ve bu ‘kadem’ üzerinde kendile-

riyle yürüdüm. Daha sonra onlardan ayrlp zikrettiim be kiiye ula-

tm. O be kiinin makam, kuvvet ile yumuaklk arasndadr. Böylece

onlar, iki ucu birletirdii gibi balama vastas haline gelmilerdir.

Onlar, dünyevi yönetimi üstlenebilecek gruptur. Bu iki grup -güç ricali

ve yumuaklk ricali- ise kullarn ilerini hiçbir zaman yönetmez, onlar-

dan hiçbirisi adna bir görev üstlenmezler.

Onlardan bir grup, her dönemde dört kiidir, saylar artmaz ve

eksilmez. Allah’n kitabndan ayederi ‘Allal gökleri ve yeri yaratandr,

emir onlarn arasnda iner"" ayetidir. Mülk suresindeki ayederi ise 'Yeri,

göü yaratmtr, Rahman’n yarattnda çeliki göremezsin.’" 2 Onlar,

heybet vc celal ricâlidir.

Sanki bir ku var balarnda

Zulüm korkusu deil, sayg korkusudur bu

Onlar, Direkler’e (Evtâd) yardm edenlerdir. Hallerine baskn olan

ey, ruhanîliktir, kalpleri semavidir, yeryüzünde bilinmezler, gökte ise

tannrlar.

Bu dört kiiden birisi Allah Teala’nu ‘Sura üflenir, yerlerde ve gök-

lerde bulunan herkes baylr
,
onun diledii müstesna

’"3 ayetinde istisna et-

tiklcrindendir. kincisi ise, sonsuz hakknda bilgi sahihidir. Bu, yüce

bir makamdr. Söz konusu kii, bütünde ayrnuy bilir. Bize göre ise,

onun bilgisinde bir bütünlük yoktur. Üçüncüsü ise, yaratmada etkin
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himmet sahibidir, fakat ondan hiçbir ey meydana gelmez. Dördüncü-

den ise, eyler meydana gelir. Fakat onun bu eyler hakknda bir irade-

si olmad gibi onlarla ilgili bir himmeti de yoktur. En üst âlem, onun

himmetliinin mertebesine uygundur.

Onlardan birisi, Hz. Muhammed’in kalbi üzerindedir. Dieri

uayb’n, üçüncüsü Salih’in (as.), dördüncüsü ise Hud’un kalbi üze-

rindedir. Onlardan birisine Yüce Topluluktan Azrail bakarken, dieri-

ne Cebrail, dierine Mikail dierine ise srafil bakar. Onlardan birisi,

Allah’a Amâ’nn kendisiyle ilikisi bakmndan ibadet ederken kincisi

Ar’n kendisiyle ilikisi bakmndan ibadet eder. Üçüncüsü göün,

dördüncüsü ise yeryüzünün kendisiyle ilikisi bakmndan Allah’a iba-

det eder. Bu dört kiide bütün âlemin badederi toplanmtr. Onlarn

ileri tuhaf, durumlar gariptir. Karlatklarm içerisinde onlar gibisi

yoktu. Onlarla Dmek ehrinde karlatm ve söz konusu kiiler ol-

duklarn anladm. Daha önce Endülüs ehirlerinde de görmütüm ve

benimle biraraya gelmilerdi. Fakat onlarn bu makama sahip oldukla-

rn bilmiyordum, aksine onlar -bana göre- Allah’n kullarndan idiler.

Bunun üzerine, onlarn makamlarn bildirdii ve hallerini örettii

için Allah’a ükrettim.

Allah adamlarndan bir grup, her dönemde yirmi dört kiidir.

Bunlar ‘feth ricali (açma adamlar)’ diye isimlendirilir. Saylar artmaz

ve eksilmez. Allah, kendi ehlinin kalplerine açaca marifet ve srlan bu

insanlar vastasyla açar. Allah onlarn saysn saatlerin saysnca yap-

mtr. Her saatte onlardan bir adam vardr. Gece ya da gündüzün bir

saatinde bilgi ya da marifetlerle ilgili bir husus bir kimseye açlrsa, o

bilgi o saatin adamna aittir. Onlar, yeryüzünde dank dank bulu-

nur, hiçbir zaman biraraya gelmezler. Onlardan her biri kendi yerinde

bulunur ve oray terketmez. Yemen’de iki kii, dou ehirlerinde dört

kii, Marib’de alt kii vardr. Dierleri ise, baka bölgelerdcdi. Onla-

rn Allah’n kitabndan olan ayederi
‘

Allah insanlara bir rahmet açtn-

da, onu kimse engelleyemez
’114

ayetidir. Daha önce zikrettiimiz dört ki-

inin ayeti ise, bu ayetin kalan ksmdr: c
Bir eyi tutarsa artk onu gön-

derecek hiç kimse yoktur. Allah aziz ve hakimdir .’ 115 Bununla beraber bu

kiilerin kademi (

Allah yedi göü yaratt" 16
ayetindedir.
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Onlardan bir grup, yedi kiidir. Bunlara ‘yüksek adamlar’ denilir,

hiçbir dönemde saylar artmaz ve eksilmez. Onlar, yüksek miraçlarn

adamlardr. Her nefeste onlarn bir mirac vardr. Onlar nefesler âle-

minin en üstünleridir. Allah’m kitabndan ayetleri ‘Siz üstün olanlars-

nz ’ 1 '7 ve ‘Allah sizinle beraberdir
’"8

ayetidir. Tasavvuf ehlinden baz in-

sanlar, saylar yedi olduu için bu kiilerin Bedeller (Ebdâl) olduunu

zannetmitir. Nitekim baz kimseler de Bedelleri krk saym ve saylar

krk olan Recebîleri Bedeller zannetmitir. Baz kimseler ise, onlarn

yedi kii olduunu söylemitir. Bunun nedeni, Allah’tan bu konuda

herhangi bir bildirimin gelmemi ve her dönemde Allah’n seçilmi

kullar hakknda bir saynn belirtilmemi olmasdr. Söz konusu kiiler

her dönemde Allah’a ait seçilmi kullardr ve Allah onlar vastasyla

âlemi korur. Baz insanlar, saylar u kadar olan adamlar bulunduunu

duyduu gibi her dönemde mensuplar için belli bir saynn bulunma-d saylar artan ve eksilen bir takm korunmu mertebeler olduunu

da duyarlar. Bunlara örnek olarak Fertleri, Su adamlarn, Eminleri,

Sevenleri, Dosdar, Allah ehlini, Sezgi sahiplerini, Sohbet adamlarm,

Seçkinleri -ki bu adamlar seçilmilerdir- verebiliriz. Bu mertebelerden

her biri, her zamanda bir takm adamlarla korunmutur. u var ki on-

lar, belirttiklerimiz gibi özel bir sayyla snrl deildir. Say adamlarn

tamamladktan sonra, bu mertebeleri ve adamlarnn özelliklerini zik-

redeceiz.

Biz onlardan bir grup ile karlatk ve hallerini gördük. Bu yedi

kii, urûc (miraç, yükseli) sahipleridir. Onlar, daha önce de söyledi-

imiz gibi, Allah’tan özel bir mertebe edinmek için özel bir miraç ya-

parlar. Bu insanlar, özellikle yükselen nefes ile beraberdir. Allah’n baz

adamlar vardr ki, onlar hayat ve gdalarnn kendisiyle gerçekletii

Rahmani nefes sahibidir. Onlar, yirmi bir kiidir.

Onlardan bir grup yirmi bir kiidir. Bu insanlar alt ve aagmm
adamlardr. Onlar, Allah’tan telakki ettikleri bir nefes sahibidirler ve

kendilerinden çkan nefes hakknda bir bilgileri yoktur. Bu insanlar

hiçbir dönemde saylar artmayacak ve eksilmeyecek ekilde bu sayda-

dr. Allah’m kitabndan ayederi ‘Sonra onu aalarn aasna indir-

dik
’ 119

ayetidir. Doa âlemi kastedilmektedir, çünkü ondan daha aas
yoktur. Allah, doa âlemi kendisiyle hayat bulsun diye, insan ona in-

dirmitir. Çünkü doa asl bakmndan ölüdür. Allah ise, kendisine
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gönderdii bu Rahmani nefes vastasyla ona hayat vermitir. Bu saye-

de hayat, bütün varla yaylr. Çünkü Allah’tan baka her eyin yarat-

l amac, Allah’a ibadettir. Öyleyse her eyin varlk bakmndan diri

hüküm bakmndan ise ölü olmas kaçnlmazdr. Allah’n dndaki her

ey, hayat ve ölümü biraraya getirir. Bu nedenle Allah ‘insen kendisini

daha önce yarattmz hatrlamaz m?’ 120 diye hitap etmitir. Burada Al-

lah, eylik halinde onunla beraber olduun gibi, bu eylik yokken de

onunla beraber olduunu ifade eder. Bu nedenle ‘varlk bakmndn di-

ri, hüküm bakmndan ölüdür’ dedik. Bu adamlar, her nefesle birlikte

Allah’n katandan gelen eylere bakarLar. Onlar, sürekli huzur sahipleri-

dir.

Onlardan bir grup ise üç kiidir. Onlar, her dönemde saylar art-

maz ve eksilmez bir ekilde, ilahi ve kevnî yardmn adamlardr. Onlar,

Allah’tan yardm ister ve yaratklara yardm eder. Fakat bunu lütuf,

yumuaklk ve rahmet ile yaparlar, yoksa baa kakma, iddet ve zorla-

mayla yapmazlar. Onlar, kendisinden istifade etmek üzere, Allaha yö-

nelir, yarar vermek üzere âleme yönelirler. Onlarn içinde bir takm

kadnlar ve erkekler vardr. Allah, onlar insanlarn ihtiyaçlarm kar-

lamak ve Allah katnda -bakasmm katnda deil- onlar yerine getir-

meye komak için ehil yapmtr. Bu insanlar üç kiidir. Bir tanesiyle

biliyye’de karlamtm. O, karlatklanmdan en büyükleriydi. Ad
Musa b. mrân’d ve vaktinin efendisiydi ve üç kiiden biriydi. Allah’n

yarattklarndan hiçbir ey istememiti. Bir rivayette Hz. Peygamberin

öyle söyledii zikredilir. ‘Bana bir konuda söz verene cenneti vaad

ederim: Kimseden bir ey istememek.’ Osman b. Afvan’n kölesi

Ebban bu hadisi benimsemi ve ona göre hareket etmiti. Bineinin

üzerindeyken elinden krbac düse, kimseden krbacn kendisine ver-

mesini istemezdi. Bineini çökertir, yere iner ve krbacm alrd.

Bu insanlarn özellii udur: Allah’n yaratklarna bir ey verdikle-

rinde, kendilerinde lütuf, güzellik görülür. Öyle ki, insanlardan bir ey
alann kendileri ve insanlarn onlarn üzerinde bir hak sahibi olduu

zannedilir, insanlara bu gruptan daha güzel davrananm görmedim.

Bu üç kiiden birisi, sürekli ve kesintisiz bir ekilde, fetih halindedir. O
makamdan makama geçmeyecek ekilde tek bir kadem üzerindedir: Al-

lah ile durur, yaratklarnda Allah’n emrini yerine getirir. Onun düstu-

ru ‘Allah’tan baka ilah yoktur. O Hay ve Kayyum’dur’ ilkesidir. kin-
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cisi ise melekût âleminin sahibidir: Meleklerle oturur, makam ve halleri

deiir. Âlemin her bir suretinde ortaya çkar, dilerse ruhanileir. Buna

örnek olarak Kadîbü’l-Bân’ verebiliriz. Üçiinciisü ise, mülk âleminin

sahibidir: nsanlarla oturur ve yumuak bir üsluba sahiptir. Onun ma-

kamlar da deiir. Bu kii, insanlara, yani hayvani neftlere yardm

eder. kincisi ise meleklere yardm ederdi. Onlarn ileri tuhaf, anlamla-

r latiftir.

Onlardan bir grup, üç kiidir. Hiçbir dönemde saylar artmaz ve

eksilmez. Onlar, ilahi ve Rahmani kimselerdir. Baz hallerinde Bedelle-

re benzeseler bile onlardan deillerdir. Allah’n kitabndan ayetleri
‘Kâ

-

be'de onlarn dualar sadece alktr’ 121
ayetidir. Allah’n kelam hakknda

iki inanç arasnda garip bir inançlar vardr. Onlar, ilahi vahyin ehlidir.

Onu kaya ta üstündeki bir ses gibi veya çan sesi gibi duyarlar. Bu

grubun makam budur.

Onlarn bu konudaki anlaylar hakknda herhangi bir bilgim yok-

tur. Çünkü onlarn durumlar hakknda herhangi bir ey öreneme-

dim: Acaba Allah vahyi söylediinde bu çan sesinde onlara anlama gü-

cünü kendilerinden mi vermiti? Yoksa çan sesinin getirdii bilgileri

anlamada bakalarna m muhtaçtlar? Nitekim baz insanlar hakknda

öyle denilmitir: ‘Kalplerinden korku gidince ‘Rabbiniz ne demiti?’ der-

ler? Onlar ‘gerçei’ diye cevap verir
’ 121 Böylece bayldktan sonra (söyle-

nen eyi
)
anlarlar. Çünkü Allah vahyi konutuunda, sanki.o melekleri

bayltan bir çan sesi gibidir. Ayldklarnda ise -ki bu kalplerinden kor-

ku gidince sözüdür- öyle derler: Rabbiniz ne demiti? Bu üç kiinin

durumunu bilemiyorum: Acaba onlar Hakkn kelamm duymada bu

konumda m idiler? Yoksa Peygambere verildii gibi onlara da anlay

m verilmiti? Hz. Peygamber öyle buyurmutur: ‘Bazen vahiy bana

zil sesi gibi gelir ki bu bana çok ar gelir. Sonra ses kesilir ve

vahyedileni anlarm.’ Allah onlarn bu konudaki durumunu en iyi bi-

lendir! Kimse bana onlarn durumu hakknda bügi vermedii gibi bu

konuda onlara soru sordum, fakat hiçbiri bana bir ey söylemedi. Allah

katndan da onlarn durumu hakknda bir bilgi edinemedim.

Onlardan birisi de tek bir adamdr. Bazen kadn da olabilir. Onun

ayeti ‘O kullar üzerinde hüküm sahibidir
’ 123

ayetidir. Allah’tan baka her

eye onun yetkisi uzanr. Cesurdur, atlgandr, iddia sahibidir, doruyu
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söyler, adaletle hüküm verir. Bu makam sahibi, eyhimiz Badatl

Abdülkadir el-Cîlî idi. O, yaratklar üzerinde hakkyla otorite ve etki

sahibiydi. Onun ii büyük, haberleri mehurdu. Kendisiyle karlama-

dm, fakat bu makamda bulunan zamanmzn sahibiyle karlatm.

Abdülkadir, benim karlatm ahstan baz konularda daha yetkin

idi. Fakat dieri vefat etmiti. Kendisinden sonra o makam günümüz-

de üstlenen kiiyi bilmiyorum.

Onlardan bir kii de, tek bir adamdr. Bu kii, bileiktir, karktr.

Makamnda kendisinden bakas bulunmaz ve sa’ya (as.) benzer. O,

ruh ve beer arasmda domutur. Belli bir babas yoktur. Nitekim Bel-

ks’n da cin ve insanlar arasmda doduu anlatlr. Bu kii, iki farkl

cinsten olumutur ve bu nedenle bir berzah adamdr. Allah berzah

âlemini sürekli onunla korur. Öyleyse hiç bir dönem böyle bir adam-

dan yoksun deildir. Onun doumu bu nitelikte gerçeklemitir. Bu

kii, doa bilimcilerinin görülerine aykn olarak, annesinin suyundan

yaratlmtr. Doa bilimcilerine göre ise kadnn suyundan çocuk

domaz. Halbuki ‘Allah her eye kadirdir.’

Onlardan birisi de tek bir adamdr -bazen kadndr. O, bütün

âlemlere uzayan ince balara sahiptir. Bu kii, makam bilinmeyen ve

her dönemde tek kii olan biridir. Onun halini bilen baz tasavvuf ehli,

kendisini Kutup ile kartrarak, Kutup olduunu zannetmilerdir, hal-

buki kutup deildir.

Onlardan birisi de, bir kiidir ve makamyla isimlendirilir. Onun

ad, Sakt er-Refref b. Sakt el-Ar’nr. Konya’da kendisini gördüm.

Onun Allah’n kitabndan ayeti ‘Battnda yldza yemin olsun ki
>l24

aye-

tidir. O halini aamaz, sürekli kendisi ve Rabbiyle meguldür. i bü-

yük, hali yücedir. Onun görmek, kendisini göreni etkiler. Onda krklk

vardr, ben de kendisini krk ve zelil bir halde gördüm, durumu beni

artt. Marifetler hakknda konuurdu ve çok hayâ sahibiydi.

Onlardan birisi de, iki adamdr. Kendilerine ‘Allah ile zengin

adamlar’ denilir. Onlar, her dönemde nefesler âlemindendir. Onlarn

ayetleri ‘Allah âlemlerden müstanidir’121,
ayetidir. Allah, onlar vastasyla

bu makam korur. Birisi dierinden daha kâmildir. Birisi kendisine

izafe edilirken -lci o düük mertebede olandr- dieri Allah’a izafe edi-
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lir. Hz. Peygamber, bu makam sahibi hakknda ‘zenginlik mal çokluu

deil, gönül zenginliidir’ buyurmutur.

Bu makamn iki adam vardr. Âlemde gönül zenginleri bulunsa

bile onlarn zenginliinde kuku vardr. Bu nedenle zamanda saf zen-

ginlik bu iki adama özgüdür. Onlarn sonlar balarnda ortaya çkt
gibi balangçlar da sonlarnda ortaya çkar. Onlardan birisi ehadet

âlemine yardm eder. Bu bakmdan ehadet âlemindeki her zengin

(zenginliini) bu adamdan alr. Dieri ise, melekût âlemine yardm

eder, öyleyse melekût âleminde Allah ile zenginleen herkes, bu

adamdan yardm alr. Bu iki adamn kendisinden yardm ald kimse

ise, Hak ile özdelemi (tahakkuk) ulvî bir ruhtur. Onun zenginlii,

Allah’tr, yoksa Allah ile zengin deildir. Zenginlii o lcisine izafe et-

tiysek de, zenginlik adamlar üç kiidir. Onlarn beerilik yönüne bak-

lrsa, zenginlik adamlar iki kii olur. Bazen bu adamlar kadn da olabi-

lir. Öyleyse nefs ile zengin olan, Allah ile zengin olan ve zenginlii Al-

lah olan kimselerden söz etmekteyiz. Biz bu üç adamn tannmas hak-

knda ilginç bir risale yazmtk.

Onlardan birisi de, tek bir ahstr. Bu ahs, her nefeste farkl hal-

lere girer ve Rabbi hakkndaki bilgisiyle Rabbinin zât hakkndaki bil-

gisi arasnda her nefeste bkmadan usanmadan farkl hallere girer. Onu

tek bir menzilde görmek, neredeyse mümkün deildir. Adamlar içinde

(rical) hal bakmndan ondan daha garibi yoktur. Allah’ büenler içeri-

sinde bu makam sahibinden daha büyük bilgi sahibi de yoktur. Al-

lah’tan korkar ve O’ndan saknr. Onu tandm ve gördüm, bana bilgi

verdi, zûllah’m kitabndan onun ayeti, ‘O'nun benzeri bir ey yoktur, 0
iitendir, görendir

" 26
ile

‘

Sonra sizi bir daha onlara üstün kldk"27
ayederi-

dir. Onun eklemleri Allah korkusundan sürekli titrer. Ben onu böyle

gördüm!

Onlardan birisi de, ‘tahkim ve ilave bilgiler’ adamlardr. Onlar,

her dönemde saylan artmadan ve eksilmeden on kiidir. Makamlar

‘duada naz’ diliyle seçilmilii izhardr. Halleri gaybe imann artmas ve

bu gaybm örenilmesinde bilginin artdr. Artk onlar için gayb (bi-

linmez) kalmaz.



Her gayb onlar için ehadet

Her hal onlar için ibadet
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Bir gayb onlar adna ehadet haline geldiinde, baka gaybe iman-

lar ve onu örenmeye olan inançlar artar. Allah’n kitabndan ayeüeri

‘De ki Rabbim bilgimi artr,,2S ayetidir. Baka bir ayet ise ‘manlaryla be-

raber imanlar artar
,l2

\ ‘Onlar müjdelenmi bir halde imanlar artar
'130

ayetleridir. Müjdelenmenin konusu, imandaki arttr. Allah Teala ba-

ka bir ayette
cKullarm beni sana sorduklarnda, ben onlara yaknm, bana

dua ettiklerinde dua edene karlk veririm
>,3, buyurur.

Onlardan birisi de on iki kiidir. Onlar, Büdelâdr, Ebdâl (Bedel-

ler) deillerdir !

152 Her dönemde saylar artmaz ve eksilmez. Büdelâ di-

ye isimlendirilmilerdir, çünkü onlardan birisi bulunmadnda dieri

onun yerini alr ve hepsi birden onun yerine getirdii ii yapar. Böylece

her biri hepsinin ayn saylr.

Allah hakknda yadrganacak i deildir

Âlemi tek bir eyde toplamak.

Bu kiilerin durumlar isim bakmndan Bedellerle kark görünür.

Ayn zamanda say bakmndan da Nakîblcr (Nükebâ) ile benzeirler.

Allah’n kitabndan ayetleri Belks’n ‘Sanki odur
’ 133 sözüdür. Burada

Belks tahtndan söz etmektedir. Belks’n gördüü, kendi taht idi,

halbuki onda kukuya kaplmas kendiliindendi. Yoksa görülen taht

kendi tahtyd. Allagelmi mesafenin uzakl, Belks’ kukuya dü-

ürmütü. Zaten bu yolda insanlarn bir gurubu, alkanlklar nedeniyle

sapmtr.

Onlardan bir grup ise, arzu adamlardr. Saylar betir ve sknt

sahipleridir. Onlarn durumunu betimleyen bir kii öyle demitir:

Gecemin uzayp uzamayacam bilmiyorum

Uyumayan kii bunu nasl bilebilir ki?

Arzular, müahede içinde onlar huzursuz eder. Onlar, Allah ehli-

nin hükümdarlarndan ve be vakit namaz adamlardr. Onlardan her

biri, farzlarn hakikatine tahsis edilmitir. Hz Peygamberin ‘Göz aydn-

'
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lm namazdadr’ Hadisi, bu anlama ve bu makama yorumlanr. Allah

âlemin varlm onlarla korur. Allah’n kitabndan ayetleri ‘Namazlar

özellikle orta namaz koruyunuz
’ 134

ayetidir. Onlar, gece ve gündüz na-

mazdan bkmaz. Salih el-Beriri onlardand. Kendisiyle karlatm,

ölünceye kadar arkadalk ettim ve kendisinden yararlandm. Fasl Ebu

Abdullah el-Mehdevi de onlardand. Onunla da arkadalk ettim. Kef
sahiplerinden bazlar, her namazn onlar adna cesetlendiini zannet-

mitir. Halbuki onlar, somut eyler deildir ve i öyle deildir,

Onlardan birisi de her dönemde saylar artmadan ve eksilmeden,

alt kiidir. Harm er-Reid’in olu es-Sebti onlardand. 599 ylnda

Cuma namazndan sonra tavaf ederken kendisiyle karlatm. O da,

Kabe’yi tavaf ediyordu, tavaf yaparken kendisine soru sordum. Onun

ruhu tavaf esnasmda duyusal bir ekilde benim için cesetlendi. Bu du-

rum, Cebrail’in bir bedevi sûretinde cesetlenmesine benziyordu. Bu alt

adam tandmda, daha önce alt adam olduunu bilmiyordum. Ya-

kn zamanda bana onlar tantldnda, makamlarnn mahiyetini de

bilmiyordum. Bundan sonra, onlarn alt gün adamlar olduunu anla-

dm. Bu alt gün kendisinde Allah’n âlemi yaratt günlerdir. Bunu

ise, onlarn düsturlarndan örendim, çünkü onlarn düsturlar ‘Gökleri

yeri ve ikisinin arasnda bulunanlar ak günde yarattk ve bir zorluk çek-

medik 5135
ayetidir.

Alt gün adamlar, insann varl ile ortaya çkan otorite sahibidir.

Bana bildirildiine göre, onlardan birisi Akka’ldr. Buras Erzeni’r-

rum illerinden Avani’deki bir yerdir. O ahs bizzat tanrm ve kendi-

siyle arkadalk yaptm. Bana çok sayg gösterir ve deer verirdi.

Dmek’te, Sivas’ta, Malatya’da ve Kayseri’de kendisiyle biraraya gel-

dim. Bir süre bana hizmet etti. Onun iyilik yapt bir annesi vard.

Harran ehrinde annesine hizmet yaparken onunla biraraya geldim.

Onun kadar annesine hizmet edeni görmemitim. Bu adam zengindi,

uzun senelerdir kendisini kaybettim, imdi yaayp yaamadn bilmi-

yorum.

Ksaca, âlemde sayyla snrl olan her bir eye ait bir takm Allah

adamlar vardr. Bu adamlar da her dönemde sayyla snrldr. Allah,

onlar vastasyla söz konusu eyi korur. Her dönemde behrh sayyla s-

nrl ve zamann kendilerinden yoksun kalmad adamlar böylcce zik-
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retmi olduk. imdi ise, her dönemde kendileri için sabit kalan belirli

bir sayyla snrlanmayan Allah adamlarn zikredeceiz. Onlarn says,

artar ve eksilir. Ardndan bu kiilere özgü sr ve ilimleri zikredeceiz.

Bunlar, çokluk ve azlklarna göre, taksim edilmi ilimlerdir. Öyle ki,

bir zamanda onlardan birisi meydana gelmi olsa, bütün o tek kiide

toplanrd. imdi o yol ehlinin zikretmi olduu bilinen makamlardan

mümkün olanlarn bir ksmm zikredeceiz. eriat da onlardan bir

ksmn ya da çounu belirlemi ve isimlendirmitir. Bundan sonra ise,

bu bölümle ve velîlerle ilgili meseleleri zikredeceiz. Bütün bu mesele-

leri toplam olarak sadece kâmil velî bilebilir.

mam Muhammed b. Ali Et-Tirmizî bu meselelere dikkat çekmi

bir kiidir. Tirmizî bu konularda bir takm zayf ve dayanksz iddialar

gördüü için, iddia sahiplerini denemek için bu konular sormutur.

Bu meseleleri ise, onlarn iddialarn kandayan bir mihenk ve ölçü

yapmtr. Burada, âlemin zahirinde bulunan alkanlklar amayla ilgi-

lenmemitir. Halbuki sradan insanlar, alkanlklar amay velîliin

kantlar saymtr. Gerçekte bunlar, Allah ehline göre, kant deildir.

Sûfler, ilahi ilimler, srlar ve iddia ettikleri eyler hakknda birbirlerini

deneyebilir. Çünkü doru sözlü insanlara göre alkanlklar amak, Al-

lah’n kendilerine ihsan ettii ve zevk bakmndan bakalarnn kendile-

rine ortak olmad anlaya göre, onlarn bâtnlarnda ve kalplerinde

gerçekleir.

imdi ise, herhangi bir saynn snrlamad ve kimsenin belirle-

medii adamlarn (rical) lakaplarn zikredeceim. Yardm eden Al-

lah’tr!

Yetmi altnc ksm sona erdi, onu ‘Bu adamlardan bir ksm Me-

lâmîlerdir’ (bahsiyle balayan) yetmi yedinci ksm takip edecektir.





[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
YETM YEDNC KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

YETM UÇUNCU BOLUM'UN DEVAMI

VASIL

Sayyla Snrlanmayan Allah Adamlar
ve Onlara Ait Sr ve limler

(Mclimîlcr Allah yolunun mensuplarnn efendileridir)

Bu adamlardan bir grubu, Melâmîlerdir. Bazen Melâmetîyye diye

de söylenir, fakat bu zayf bir okuyutur, Onlar, Allah yolunun men-

suplarnn efendileri ve imamlardr. Âlemin efendisi -ki Allah’n Pey-

gamberi Hz. Muhammed’dir- onlarm içindedir ve onlardan biridir,

Onlar, ileri yerli yerine koyan ve salamlatran hikmet sahipleridir.

Onlar, sebepleri yerli yerinde brakr, almalar gereken yerde ise onla-

r aarlar. Onlar, Allah’n yaratklarndaki düzenini kendi anlaylarna

göre ihlal etmezler. Dünya hayatnn gerektirdii eyi dünya hayatna

brakrlar, ahiret hayatnn gerektirdiini de ahiret hayatna brakrlar.

Onlar, Allah’n kendilerine bakt gözle eyaya bakarlar, hakikatleri

kartrmazlar. Çünkü Allah’n koymu olduu yerden bir sebebi kald-

ran kii, hiç kukusuz, onu koyana saygszlk yapm, onun deerini
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bilememi demektir. Sebebe dayanan ise, hiç kukusuz (sebebi koyana)

ortak komu, ilhada dümü, doa âlemine bel balam demektir.

Mclâmîler sebepleri kabul eder, fakat onlara bel balamazlar. On-

larn dürüst talebeleri, adamlk tavrlarnda farkl derecelerde bulunur.

Bakalarnn talebeleri ise, nefs kaynakl duygularda farkl mertebeler-

dedir. Melâmîlerin deeri bilinmez, onlar sadece kendilerini gizleyen

ve bu makam kendilerine tahsis eden Efendileri bilebilir. Onlar snr-

layan bir say yoktur, saylar artar ve eksilir

Says belli olmayan adamlardan bir grup ise Fakirlerdir (fukara).

Onlar da belirleyen bir say yoktur, saylar artar ve eksilir. Allah hak-

larnda bir' tanklk yaparak, bütün varlklar onurlandrmak üzere, öy-

le buyurmutur: ‘Ey insanlar! Sz Allah'a muhtaçsnz

I

’ 136
Fakirler, ‘Al-

lah'n isimlendirmesi bakmmdan her eye muhtaç kimselerdir. Çünkü

hakikat, Allah’tan bakasna muhtaç olunmaya imkân vermez. Allah,

bütün insanlarn Allah’a muhtaç olduunu bildirmitir. Fakirlik ise,

onlardan meydana gelir. Buradan, Flakkn muhtaç olunan her eyin

suretinde ortaya çktn anladk. Bu ayetin gösterdiine göre, hiçbir

ey Allah’a muhtaç olan yoksullara muhtaç deildir. Onlar ise, her eye

muhtaçtr.

insanlar eya vastasyla Allah’tan perdelenmiierdir. Bu efendiler

ise, eyaya Hakkn mazharlar olarak bakarlar. Allah, bu mazharlarda,

hatta onlarn varlklarnda kullarna tecelli etmitir. Öyleyse insan

duyma gücüne, görme gücüne ve zahirde ve bâtnda bütün organ ve

idrak araçlarna muhtaçtr. Hak güvenilir bir (kutsi) hadiste ‘Allah ku-

lun duymas, görmesi ve elidir’ buyurmutur. Muhtaç, kulana ve gö-

züne muhtaç iken, gerçekte Allah’a muhtaçtr. Öyleyse kulun duymas

ve görmesi, Hakkn bir tecelligâhdr. Bütün eya da bu konumdadr.

Binanaleyh Hakkn varlklarda sirayeti, son derece latif olduu gibi e-

yann birbirine sirayeti de böyledir. Bu durum (iar yorumuyla) ‘

Onla-

ra ayetlerimizi ufuklarda ve nefslerinde göstereceiz
,|37

ayetinde belirtilir.

Burada ayetler, Hakka ait mazharlar olduklarn gösteren kantlardr.

Allah’a muhtaç olanlarn hali budur. Yoksa sûflerin yolu hakknda bil-

gisizlerin zannettii gibi deildir!

Fakir, her eye ve kendine muhtaç olduu halde hiçbir eyin muh-

taç olmad kimsedir. Hallerin en üstünü budur. Ebu Yezid öyle der:
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‘Rabbim! Sana neyle yaklaabilirim?’ Hak cevap verir: ‘Bana ait olma-

yan eyle: yoksulluk ve horluk.’ Allah Teala öyle buyurur: ‘Ben cinleri

ve insanlar bana ibadet etsinler diye yarattm.' 13* Yani, benim için zelil

olsunlar diye yarattm. Benim için zelil olmazlarsa, eyada beni bile-

mezler. Bu nedenle, kendisinde zuhur ettiim eyler için deil, benim

için zelil olmaldrlar. Onlarn varlklar, benim mazharm olmalar do-

laysyla, ortaya çkmtr. Dolaysyla onlarn varlklar da, benim. On-

lar, varlklarnda kendi varlklarndan bakasm görmezler. Allah

müriddir, iç gözleri aydnlatandr.

Bu adamlardan bir grup ise sûfilerdir. Onlar da belirleyen bir say

yoktur, aksine saylar artar ve eksilir. Onlar, güzel ahlâk sahipleridir.

öyle denilir: ‘Senden daha ahlâkl olan kimse, tasavvufta senden öne

geçmitir.’ Onlarn makamlar, tek bir kalp üzerinde toplanmtr. On-

lar, (Arapça’da sahiplik anlam tayan u üç kelimedeki) üç ‘yâ’y orta-

dan kaldrmlardr. Bu nedenle; ‘T (benim için), ‘indî’ (bende) ‘metaî’

(benim malm) demezler. Baka bir ifadeyle onlar, kendilerine hiçbir

ey izafe etmezler. Yani, Allah’n yarauklarna kar hiçbir mülke sahip

deillerdir. Onlar, sahip olduklar eyler hakknda Allah’n dndaki

her ey ile eittir. Bununla beraber insanlarn sahip olduu eyleri ka-

bul ederler. Bu makamda onlardan bir ey talep etmezler.

Bu tabaka, kendi iradeleriyle alkanlklarn ellerinde gerçekletii

kimselerdir. Bunun amac, zorunlu yerlerde dini ve dinin doruluunu

tasdik etmek niyetiyle kant getirmektir. Bir filozofla tartrken bu

gruptan böyle birisini görmütük. Onlardan bazlar ise, tiple alla-

gelmi dier eyler gibi, bu ii alkanlk haline geldii için yapar. Al-

kanlklar amak, bunlar adna alkanl amak deildir, bu, sadece s-

radan insanlarda alkanl amaktr. Bu insanlar, bizim ve tüm canl-

larn yeryüzünde yürüdüü gibi, su üzerinde ve havada yürür. Onlar,

bunu yaparken genellikle bir niyete vc huzura muhtaç deildir. Melâ-

mîler ile fakirler ise, böyle deildir, onlar, niyet vc huzur olmakszn

yürüyemez, adm atmaz ve oturmaz. Çünkü onlar Allah’n kullarm ne-

reden cezalandracan bilemez. Hz. Peygamber bir duasnda öyle

derdi: ‘Beni altmdan saptrmasndan Allah’a snrm.’ Bu insanlar

güvende olmalarm gerektiren davranlar yapsalar bile -ki bunlar Al-

lah’a itaat ve O’nun karsnda huzur sahibi olmak gibi Peygamberlerin

davranlardr- Allah’n kullarnn genelini bir eyle cezalandrmasn-
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dan emin olamazlar. Bu durumda ise, iyi ile kötü bu cezaya ortak olur,

çünkü dünya snanma yeridir. Ahirette ise, herkes niyetine ve makam-

na göre diriltilir. Allah ümmetlerin; peygamberlerini, resullerini ve adil

insanlar öldürdüklerini ve Allah’n bu insanlar dünya belasndan ko-

rumadn bildirmitir.

Sûfler, üstün ahlâklar elde etmi kimselerdir. Sonra onlar unu
anlamlardr: Dünya hayan, bir tek insann kendi ahlâkyla Allah’n

bütün kullarn mdu etmesine imkân vermez. Bir insan memnun

edildiinde bir bakas kzabilir Bu dununda bürün insanlara kar gü-

zel ahlâk gerçekletirmenin imkânsz olduunu görünce kendisine kar-

güzel ahlâk sahibi olmaya daha layk kimseyi dikkate almlardr ve

güzel ahlâkn öfkelendirdii kimseyi önemsememilerdir. Bu arayta

ise, Allah’ ve O’nun sevgilileri olan melekleri, temiz insanlar bulmu-

lardr. Temiz insanlar, peygamberler, nebiler ve insan ile cinlerden

velîlerin büyükleridir. Bunun üzerine, onlara kar güzel ahlâk sahibi

olmay düstur edinmiler, ardndan güzel ahlâk genel olarak insan ve

cinlerin kötülerinin dndaki bütün hayvan ve bitkilere yaymlardr.

Bununla birlikte, insan ve cinlerin kötülerine de güzel ahlâk uygulama

imkân bulmu ve buna gayret göstermilerdir. Söz konusu olan, yeri-

ne getirmelerine izin verilen güzel ahlâktr ve gerçekte bu davran da

Allah karsnda güzel ahlâk saylr. Fakat hâkim olduklarnda ya da ge-

rekli bir durumda tankl yerine getirmede ceza söz konusu olduun-

da, gerekeni yapmlardr. Bunu bilmelisin!

Onlardan birisi de, âbidlerdir. Bunlar, özel olarak farz ibadetlerle

ilgilenenlerdir. Allah, bu insanlardan söz ederken ‘Onlar bize özel olarak

ibadet eden insanlardr"39 buyurur. Onlar, farzlardan baka bir ey yeri-

ne getirmez. Bir ksm dalara, vadilere, sahillere ve maaralara çekil-

milerdir ki ‘seyahat edenler’ diye isimlendirilirler. Bir ksm ise, evinde

kalm ve cemaat namazyla kendisini snrlam, sadece kendisiyle ilgi-

lenmitir. Bir ksm, sebepleri benimser, bir ksm sebepleri terkeder.

Bunlar, zâhir ve bâtnn sâlihleridir. Onlar kinden, hasetten, hrstan ve

kötü kovuculuktan korunmulardr. Bütün bu nitelikleri ise, övülen

yönlere yönlendirmiledir. Onlarda ilahi bilgilerden, srlardan ya da

melekûtu mütalaa etmekten ya da okunduunda Allah’n ayederini Al-

lah’tan anlamaktan bir korku bulunmaz. Onlar, sadece sevab görürler.

Kyamet vc korkulan, cennet ve cehennem onlara görünür. Onlarn



Yetmi Yedinci Ksm 145

gözyalar secde yerlerine akar: ‘Onlarn yanlar yataklardan uzaklar,

korkarak ve arzulayarak Allah’a dua ederler.’140
‘Cahiller kendilerine sata-

tklarnda selam derler .’
141

‘Bo bir eye denk geldiklerinde selamla geçer-

ler:”
4’

‘Rablerine secde ederek ve ayakta durarak gecelerler .’143 Ahirct kor-

kusu, onlar uykudan alkoyar. Kurtulu yarnda öne geçmek için,

oruçla bâtnlarn gizlerler, ‘lnfak ettiklerinde, israf etmezler, cimri dav-

ranmazlar, bu ikisinin arasnda bir yol tutarlar .’ 1 *4
Onlar, herhangi bir

konuda ve herhangi bir amelde günah ve bâtlla ilgilenmezler. Ne bir

günah ne de anlamsz bir ite çalrlar. Onlar, Hakka kar hürmet ve

saygyla davranr.

Onlardan birisini duymutum. Vccde’nin valisi Ebu Abdullah et-

Tanci’dir. Szlanrken Ömer b. Abdulaziz’inu iirini okurdu:

Ta ne zamana kadar piman olmayacaksn

Ne zamana kadar, ne zamana kadar!

Adn yal olduktan sonra m?

Ve genç adn yitirmi bir halde

Bir nasihat nedeniyle piman olmazsan

Ta ne zamana kadar, ne zamana!

Onlardan birisi de Abbasoullarmdan bir halifeydi. Halife olma-

mak için Irak’tan kaçm, Endülüs’ün ehirlerinden biri olan

Kurtuba’ya yerlemi ve orada ölmü, ‘Abbas Kaps’nda defnedilmiti.

Kendisine Ebu Vchb el-Fâdl denilirdi. Onun faziletlerini, eyhimiz

Ebu’l-Kasm Half b. Bikuval derlemitir. Kitabnda, onun genellikle

kendisi hakknda u iiri okuduunu aktarr:

Menzil ve türbelerden uzak durdum

Perdem kimseye zor gelmedi

Benim evim fezadr, evimin çats

Allah’n semasya da bulutlarn parçalan

Evime girmek istersen

Kaps olmakszn selam vererek girersin
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Çünhü ben kapya Mit bulamadm

Gökten yere kadar uzayacak.

Yere bir aaç dikmedim ki

Elbisemi ana asaym.

Kölelerimin isyan etmesinden korkmadm

Hayvanlarm boulur diye endieye kaplmadm

Bir gün bir kahraman hesaba çekmedim ki

Hesaba çekilmekten korkaym

Tam bir rahat ve kusursuz hayattaym

Her daim, zamann düsturu oldu düsturum.

Amcamz Ebu Müslim el-Havlani onlarn büyüklerindendi. Gece-

leyin kalkar, uykusu geldiinde yannda bulunan bir sopayla vurduu
ayaklarna öyle derdi: ‘Bineimden daha çok sizi dövmek lazm! Mu-
hammed’in ashab, Muhammed sayesinde bizi geçtiklerini mi zanne-

der? Vallahi kendilerinden sonra da adamlar geldiini örenmeleri için

onlarla yaracam.’ Onlardan büyük bir grupla karlatk ve kitapla-

rmzda zikrettik. Onlarn hallerinden kitaplara smayacak eyler gör-

dük.

Onlardan birisi de zâlidlerdir. Bunlar, kendi istek ve iradeleriyle

dünyay terk edenlerdir. Arkadalarmz u konuda görü ayrlna
dümütür: Dünyalk hiçbir eyi olmayan bir adam, mal arayp bula-

cak bir durumdayken bunu yapmaz ve mal peinden gitmezse, zâhid

midir, deil midir? Baz arkadalarmz böyle birinin zâhidlerden say-

labileceini, bazlar ise, zâhidliin elde bulimanda olabileceini söyle-

mitir. Bunlara göre, öyle bir insan bir ey elde etseydi, ondan yüz çe-

virmeyebilirdi.

Zâhidlcrin önderlerinden birisi, brahim b. Ethcm’dir, öyküsü

mehurdur. Bir amcam da zâhidlerdendi. Amcam Tilimsan ehrinin

yöneticisiydi, ad Yahya b. Yuan idi. Devrinde fakil, âbid ve zâhid

Tunuslu Ebu Abdullah b. c-Tuûsî adnda bir adam vard. Ubbad de-

nilen Tilimsan’n dnda bulunurdu. badet ettii bir mescide çekilmi-

ti ve kabri de orada ziyaret edilen mehur bir yerdi. Bu sâlih adam, iki
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ehir arasndaki Tilimsan’da yürürken -ki bu ehirler Ekadir ve orta e-

hirlerdir- amcamz, ehrin yöneticisi, Yahya b. Yuan onunla karla-

m. ‘Bu adam Ebu Abdullah et-Tunûsî’dir, devrinin âbididir’ denilmi.

Amcam atnn gemini tutarak, eyhe selam vermi, eyh de onun sela-

mn alm. Üzerinde deerli bir elbise bulunan vali eyhe dönerek, ‘Ey

eyh! Giymi olduum bu elbiseyle namaz klmak caiz midir?
5
diye

sormu. eyh gülmü. Amcam ‘niçin gülüyorsun?
5

diye sorunca, öyle

cevap vermi: ‘Aklnn zayflna, kendini ve durumunu bilmeyine

gülüyorum’ demi ve eklemi: ‘Bence sen, lein kannda düüp kalkan,

onu ve pisliini yiyen, küçük abdesti geldiinde ise, üzerine demesin

diye ayan kaldran bir köpee benziyorsun. Sen haramla dolu bir

kapsn, kullarn haklar boynundayken gelmi, bana giydiin elbiseyi

soruyorsun!’

Râvi öyle der: Bu cevap üzerine vali alam, bineinden inmi,

yöneticilii brakm, eyhin hizmetine girmiti. eyh ise, onu üç gün

hizmetinde tutmu, sonra bir ip getirerek öyle demitir: ‘Hükümda-

rm! Konukluk bitti, sra geldi odun toplamaya!’ Amcam bann üze-

rinde odun tar, onlarla çarya girer, insanlar ona bakar ve alarlard.

Sonra, odunlar satar, yiyeceini satn alr, kalann sadaka olarak da-
trd. Ölünceye kadar ehrinde böyle yaamt. Ölünce, eyhin türbe-

sinin yaknma defnedilmitir. Kabri imdi orada ziyaret edilir. nsanlar

eyhe ziyarete gelip dua istediklerinde, öyle derdi: ‘Duay Yahya b.

Yuan’dan isteyiniz, çünkü o hükümdard, zâhid oldu. Ben onun gibi

hükümdarlkla snamaydm, belki de zâhid olamazdm.’

Bir hükümdar zâhidlii seçerek Allah’a yöneldiinde öyle demi-

ti:

ite gördüün bu haldeyim

Düünürsen, hal bakmndan insanlarn en iyisi:

Evim her neresini istersem oras

Tertemiz sulardan içerim

Ne babam var ne olum

Ne kimse beni görür ne kimseyi görürüm
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Yardmcm sa elimdir

Yorulduumda sol elim deyardmcmdr

Her eyden haz aldm

Onlar düünseydim hayal olurdu.

te bu zâhidler, Hakk âleme ve kendilerine yeleyenlerdir. Ho-
nutluk ve tercihin bulunduu Allah’a ait her ii yerine getirirler ve

O’na yönelirler. Hak bir eyden yüz çevirmi ise, ondan yüz çevirirler

ve çou arzulayarak az brakrlar. Zâhidler, zühdde bu makamn d-
na çkmaz. Çkarlarsa, zâhidlik deil, baka bir makam nedeniyle çkar-

lar. Sûflerin stlahnda ‘zühd’ kelimesi, dünya ve ahirette Allah’tan

baka her eyi brakmaya denilmitir. Örnein, zühdün ne olduu so-

rulduunda Ebu Yezid’in verdii cevab zikredebiliriz: Ebu Yezid öyle

demitir: ‘Zühd, güç yaplabilir bir ey deildir. Ben üç gün zâhid ol-

dum: Birinci gün dünyadan, ikinci gün ahiretten, üçüncü gün ise Al-

lah'n dndaki her eyden yüz çevirdim. Bunun üzerine bana ‘ne isti-

yorsun?’ diye nida edildi. Ben de ‘istememeyi istiyorum’ dedim. ‘Çün-

kü ben istenilen sen ise isteyensin.’ Binaenaleyh Ebu Yezid, Allah’tan

baka her eyi brakmay zühd saymtr.

Onlardan birisi de ‘su adamiar’dr. Onlar, su ve nehir kenarlarnda

Allah’a ibadet eden ve herkesin kendilerini tanmad kimselerdir.

Ebu’l-Bedr et-Temauk el-Badadi -ki güvenilir, doru sözlü, neyi ak-

tardn bilen, hafzas salam birisiydi- tasavvuf yolunda vaktin ima-

m eyh Ebu’s-Suûd b. e-iblî’den öyle aktarmt: ‘Badat'ta Dicle

kenarndaydm. çimden acaba su içinde Allah’a ibadet eden kullar var

mdr? diye geçirdim.’ öyle devam etti: ‘Bu düünceyi aklmdan geçi-

rirken, bir anda nehir yarld, içinden bir adam çkt ve bana selam ve-

rerek öyle dedi: ‘Evet, ey Ebu’s-Suud! Allah’a su içinde ibadet eden

adamlar vardr ve ben de onlardanm. Tikritliyim, oradan çktm, çün-

kü u kadar süre sonra orada öyle öyle olaylar olacaktr.’ Adam orada

gerçekleecek bir olay zikretmi, sonra tekrar suda kaybolmutu. On
be gün geçtikten sonra adamn Ebu’s-Suud’a söyledii ey, söyledii

tarzda gerçeklemi, o da bana gerçekleen eyi bildirmitir.’

Allah adamlarndan birisi de, Tekler’dir (Efrâd) . Onlar snrlayan

bir say yoktur ve eriat diliyle ‘yaknlar’ denilen kimselerdir. Muham-
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med b. Evanî -ki bn Kâid diye bilinirdi- onlardand. bn Kâid, Ba-

dat’n köylerinden Vâne’den idi ve Abdulkâdir el-Cîlî’nin arkadalarn-

dand. bn Kâid hakknda Abdulkâdir ‘mertebenin kavgacs’ derdi. Bu

yolun hâkimi ve Allah adamlar hakknda sözüne bavurulan Ab-

dulkâdir’in lehinde tanklk yapt biriydi. öyle demitir: ‘Muham-

med b. Kâid el-Evanî Tekler’dcndir.’ Onlar, Kutub’un dairesinin d-

ndaki kimselerdendir ki, Hzr da onlardandr. Meleklerden onlara

benzeyenler, Allah’n heybetinden kendilerinden geçmi ruhlardr. On-

lar, ‘Kerrubiyyûn’ melekleridir ve Hakkn mertebesinde ibadete çekil-

milerdir: Haktan bakasn tanmadklar gibi tandklarndan bakas-

n da görmezler. Onlarn kendi nefsleri hakknda da bir bilgileri yok-

tur. Onlar, gerçekte kendilerinden bakasn tanmadklar gibi kendile-

rinden bakasyla da durmamlardr. Allah’n dndaki her ey, bu ko-

numdadr.

Onlarn yerleri, sddîklk ve eriat getiren Peygamberlik arasnda-

dr. Bu makam, tasavvuf yolunun mensuplarnn büyük ksmnn bile-

medii yüce bir makamdr, örnek olarak Ebu Hamid ve benzerlerini

verebiliriz. Çünkü bu makam tecrübe etmek güçtür. O, (eriat getir-

meyle snrl olmayan) ‘mutlak nebîlik’ makamdr. Bazen ona tahsis

yoluyla ulalabilirken bazen dini amellerle ulalr. Bazen ise Hakk
birleme ve O’nun karsnda zelil olmayla ulalr. Bunun yan sra, ya-

ratmayla nimet verenin ann yüceltmek ve O’nu birlemek gibi amel-

lerle ulalr. Bütün bunlar, bilgi yölundandr. Onun özel bir kefi var-

dr ki kendilerinden bakas bu kefe ulaamaz. Bu kefe ulaanlardan

birisi Teklerden olduunu söylediimiz Hzr’dr. Hz. Muhanmed ise

Peygamber olarak gönderilmeden önce Tekler’den birisiydi. Onlar

Hakk’ birleyerek, anm yücelterek ve kendisine yönelerek bu merte-

beye ulamlardr.

Bu yöntemi takip edenlerin nefslerinde u bilgi gerçekle i . Allah

yaratarak ve hayr sebepleriyle insana nimet vermeye kâdir olduu gibi

dilediinde sürekli iyilikte brakmak ve mutluluk nimetini kulun üze-

rinde korumaya da kadirdir. Bununla beraber söz konusu nimetlere

mazhar olan tii, bir ahiretin olduunu ya da dünyann bir sonu olup

olmadn ya da bu konuda bir eye inanp inanmamas gerektiini

bilmeyebilir, çünkü henüz bunlar ona gösterilmemitir. Allah, bu ko-

nular kendisine bildirdiinde ise, düünce gücüyle alglanamayan ‘ger-
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çee inananlar* zümresine katlr. Böyle bir insan eriat peygamberlii-

nin geçerli olduu bir zamanda yayorsa, bu makam sahibi onlardan

birisi olurdu. Örnek olarak, kendi dönemlerinde Hzr, sa ve lyas

Peygamberleri verebiliriz. Günümüzde ise, ancak belirttiimiz makam

vardr. Resullük ve eriat getiren nebîlik sona erdi. Bu dönemde nebi

ve resuller hayatta bulunsayd, hiç kukusuz onlarn hepsi Muhammedi

eriatn altna girerlerdi.

Genel ve her nebiye özgü eriat peygamberlii ve resuilüüne -

bununla ümmetlere ulaan kast ediyorum- gelirsek, bunlar, nebi ve re-

sullerde Allah’n bir tahsisidir, çalma ve gayretle ulalamaz. Allah’n

hitabna ise çabayla ulalabilir. Hitap, tebli edecei ya da kendisine

özgü bir eriat ise, bu ‘hakknda çaba ya da kefle ulalamayan pey-

gamberliktir’ dediimiz kapsama girer. Bu, bilinemcyen-özel ilahi tah-

sistir. Bu mertebe, çalann kendisine ulat her eriat getiren pey-

gamberin makamdr. O, kendisine ait eriata ilave bir eraittir ve pey-

gambere Allah'n bir ihsan ve nimetidir. Hz. Peygamber için bu ihsan

ve nimet ‘kesilme’ eklinde ortaya çkt. Bir makama ulamak için çal-

an kiinin ulaamad makam, gerçekte o eriatin peygamberi adna

da gerçeklememi, dier nebiler adna gerçeklemitir. Allah Teala

öyle buyurur: ‘Peygamberlerin bir ksmn dierlerinden üstün yaptk.’14*

Baka bir ayerte ise ‘te bu peygamberlerin bir ksmn üstün yaptk’' 4'’ bu-

yurur. Üstünlük yönlerinden birisi de, belirttiimiz husustur. Hzr bu

makamdayken Musa’ya öyle der: ‘Bilgice kuatamadm bir eye nasl

sabredeceksin ?’147 Çünkü Musa, o vakitteki sözüyle adaletin dlad bu

makama sahip deildi. Allah ise, onun bilgisi hakkndaki tanklyla

kendisini adil yapmtr. Musa, bu konuda Hzr’a kar çkmad gibi

kendisine ‘
Allah dilerse beni sabredici bulacaksn, emrine kar çkmayaca-

m"4 * demiti. Daha önce de ‘bana doru yolu göstermen üzere, sana

uyabilir miyim ?"49 demi, Hzr £
Bana sabredemezsm

’150 diye karlk

vermiti. Sonra, bilgide kendisine insafl davranarak ona ‘Ey Musa!

Ben Allah’n bana örettii senin bilmediin bir bilgiye sahibim, sen

de Allah’n sana örettii benim bilmediim bir bilgiye sahipsin’ de-

miti. Hzr gönderilmi peygamberlere ait olan yasa getirici nebîlik

sahibi deildir. Bu biraraya geliten sonra Musa’mn Hakkn katmdan

Hzr’a ait bu makam elde edip etmediini bilmiyorum. Bu konuda

bir bilgim yoktur. Allah Hzr’n ulam olduu bilgiye Musa’y da
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ulatrm olduunu bildirdii kimseye merhamet etsin! Bunu tecrübe

yoluyla örenen kii (bana bunu bildirseydi), onu kitabmn bu bölü-

müne koyardm. Bilgiyi de kendime deil kendisine nispet ederdim.

Onlardan birisi de Eminlerdir (Ümenâ). Hz. Peygamber ‘Allah

Teala’nm eminleri vardr’ buyurur. Ebu Ubeyde b. Cerrah hakknda ise

‘O bu ümmetin eminidir
5
der.

Leyla’nn srrm soran kiiyi reddettim!

Kesin bilgiye sahip olmakszn, kör bir bilgi getireni

Derler ki: Sen bize haber ver, onun eminisin

Haber vermi olsaydm, emin olmazdm.

Bunlar, Melâmîler’den bir gruptur. Eminler, onlardan bakas

olamaz. Onlar, Meiâmîierin büyükleri ve seçkinleridir, dolaysyla hal-

leri bilinemez. Çünkü onlar, imann iman olmas bakmndan gerei

olan belli adetlere göre insanlara davranrlar. Bu ise, farz anlamnda,

Allah’n durulmasn emrettii yerde durmak, yasaklad eyden sa-

knmaktr. Kyamet günü makamlar insanlara görülür. Onlar, dünya

hayatnda insanlar arasnda tannmadan bulunur. Hz. Peygamber ‘Al-

lah’n eminleri vardr’ buyurmutur. Güvenilen kimse ise, belirttiimiz

(srr söylemeyen) kimsedir.

Allah Hzr’a, Musa’ya gösterdiklerini göstermeyi emretmeseydi,

hiçbir ey göstermezdi, çünkü Hzr Eminlerdendir. Allah emaneti in-

sana sunduunda, insan onu kabul etmiti. Bu bakmdan insan, asl

yönüyle zalim ve bilgisizdir. Çünkü insan emaneti tamaya zorlan-

mam, sadece bu ona sunulmutu. Zorla tatlsayd, bu kimseler gibi,

yardm görürdü. Öyleyse eminler, emaneti bir teklif deil, zorla yük-

lenmilerdir. Çünkü onlara kef gelmi, dolaysyla bildiklerini bilme-

meye güç yetirememi, insanlardan ayrlmay da istememilerdir. Onla-

ra (size verilen bu) emaneti ‘açklayn’ ya da ‘açklamayn’ denilmemi-

ti. Bu nedenle böyle hareket etmi ve Eminler diye isimlendirilmiler-

dir. Onlar, dier gruplardan farkldr. Farkllk, onlarn birbirlerinin

sahip olduu halleri bilmemesidir. Bu nedenle her biri arkadann

müminlerin genelinden olduunu zanneder. Bu durum, baka adam-

larda (Ricaller) deil, özellikle bu grupta ortaya çkan bir durumdur.
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Onlardan birisi de Okuyuculardr (Kurrâ). Onlar, Allah’n ehlr ve

seçkinleridir. Kendilerini snrlayan bir say yoktur. Hz. Peygamber

‘Kr'an ehli, Allah’n ehli ve seçkinleridir’ buyurur. Kur'an ehli, Kur'an

ile amel eden ve harflerini ezberleyenlerdir. Böylelikle hem ezber hem

davran olarak Kur'an’ kendilerinde tamak isterler. Ebu Yezid el-

Bestâmi onlardand. Ebu Musa ed-Dübeyli onun hakknda öyle de-

mitir: ‘Kur'an’ ezberleyinceye kadar ölmemiti.’ Ahlâlc Kur'an olan

kimse, Kur’an ehlidir. Kur'an’n ehli olan ise, Allah’m ehlidir. Çünkü

Kur'an Allah’n kelam, Allah’n kelam ise O’nun ilmidir. Sehl b. Ab-

dullah ed- Tüsterî henüz alt yandayken bu makama ulamt. Bu

yoldaki ilk hali, kalp secdesiydi. Halbuki büyük hal sahibi uzun yaa-

m nice Allah velîsi vardr ki, kalp secdesi yapamam, kalbin bir sec-

desi olduunu da örenememitir. Bununla birlikte o, velilik makam-

na ulat gibi onda derinlemitir de. Kalp secdesi gerçekletiinde,

sahibi bir daha ban secdeden kaldrmaz. Kalp secdesi, baka pek çok

ayan (kadem) kendisinden çkt tek kadem üzerinde sabit kalmak-

tr. Bu secdeyi yapan kii, o kadem üzerindedir. Velilerin çou, kalbin

bir halden bir hale dönütüünü görür. Zaten kalp de bu nedenle

‘kalp’ diye isimlendirilir. Bu makam sahibi ise, halleri deise bile, tek

bir yönden onun üzerinde sabittir. Bu durum ‘kalp secdesi’ diye isim-

lendirilir. Bu nedenle Sehl b. Abdullah Abadan’da bir eyhin huzuruna

girdiinde, kendisine öyle sorulmu: ‘Kalp secde eder mi?’ öyle ce-

vap vermi: ‘Ebediyete kadar.’ Bunun üzerine Sehl, eyhin hizmetine

girmitir.

Allah diledii kullarua diledii kadar bilgi verir. Nitekim öyle

buyurur: ‘Ruhu kendi emrinden diledii kullarna gönderir.’

Binanaleyh Allah’m yarattklarna olan her emri, yaknlk makamlarn-

dan birisidir. Bu yaknlk, melekte, peygamberde, nebide, velîde, mü-

minde ve sadece tevhid sözüyle mutlu olanlarda ortaya çkabilir. Tek

bana bir ümmet olarak diriltilecek kimse, Allah’n ihsan ve inayetine

mazhar olan kimsedir. Çünkü Allah’n kuluna kazanmasn takdir ettii

eyleri kazanma imkân vermesi, bir ihsan ve tahsisdir. Nice velî bun-

lardan birisine ulamak istemi, Allah’n iradesi onu elde etmesine im-

kân vermemi, gayret göstermi olsa bile, takdir ona ulamasna engel

olmutur. Öyleyse Kur'an ehli, Allah ehli demektir. Bu nedenle Allah

kendisinden baka onlar adna bir nitelik koymamtr. Bilgisi varken,
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Hakkn nitelii olduu kimsenin makamndan daha erefli bir makam

da yoktur!

Onlardan birisi dc, Sevenlerdir (Ahbab). Bunlarn bir says yok-

tur, saylar artar ve eksilir. Allah Teala öyle buyurur; ‘Allah, kendilerini

sevdii onlarn da Allah’ sevdii bir topluluk getirir.
5151 Onlar sevdii için

snar, sevildikleri için dc onlar seçmi ve ayrmtr. Söz konusu insan-

larn bu hayatta ve kyamette seçilmelerini kastediyorum. Cennette ise,

Allah onlara özel olarak sevilenler olmalar bakmndan ayrcalkl dav-

ranacaktr ve sadece bu makamda kendilerine tecelli edecektir.

Bu grup iki ksma ayrlr: Bir ksmn Allah, kendiliinden sever,

bir ksmn ise Allah’a itaat anlamna gelen peygamberine itaat iinde

kullanr. Bu durum ise, Allah’n onlar sevmesini salar. Çünkü Allah

öyle buyurur: ‘Peygambere itaat eden, Allah’a itaat etmi demektir.’
152

Hz. Peygambere hitap ederken ise ‘De ki Allah’ seviyorsanz, bana uyun

ki, Allah da sizi sevsin.’
153 te bu, kendiliinden olmakszn, bir sonuç

olarak ortaya çkan sevgidir. Bununla beraber, sevilenlerin hepsi ayn

zamanda sevenlerdir.

Ey kavmim! Kulam bir canlya tutulmu

Bazen kulak gözden önce aka düer

Bu nedenle onlarn aralarndaki menzillerde gizlilik yoktur. Onlara

ait her makamda, üstün ve daha üstün sevenler bulunur.

Bu sevenlerin özellii, duruluktur (safa). Dolaysyla onlarn sevgi-

sine hiçbir kir bulamamtr. Onlar, Allah karsnda bu makamda sa-

bit olarak bulunur. Onlar, dince iyi ve kötü yargsyla âlemin kendisine

yerletirildii duruma göre, saygyla âleme davranr. Bu konuda Allah

rzasn gözetir ve Allah yolunda hareket ederler. Dolaysyla Allah yo-

lunda dostluk yapar, Allah yolunda dümanlk yaparlar. Dostluk Yara-

tann varl yönünden, dümanlk ve knama ise, yaratlan yönünden-

dir. Yoksa âlemin nitelendii ey yönünden deildir. Çünkü âlem Al-

lah'n âlemidir. Onlar hüküm verirler, fakat hükme konu olmazlar. Al-

lah, onlar kendi neftlerine sahip yapm, sayg mertebesine yerletir-

mitir. Onlar, bütün iyilikleri toplayan ediplerdir. Allah Teala bu ma-

kam elde ettiini iddia ettii kimseye öyle der: ‘Ey kulum! Benim

için hiçbir amel yaptn m?’ Kul ‘Rabbim! Namaz kldm, cihat ettim,
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yaptm, yaptm...’ der ve yapa iyilikleri bir bir sayar. Allah ‘bunlar

sana aittir’ der. Kul 'Rabbim! Sana ait amel nedir ki?’ diye sorunca Al-

lah karlk verir: ‘Benim uruma bir dost edindin mi ya da benim

adma bir dümann oldu mu?’ te bu, sevilenin yelenmesidir. Allah

Teala öyle buyurur: ‘Ey iman edenler! Dümanlarma ve sizin dümanla-

rnza eilmeyiniz, onlara sevgi göstermeyiniz.’
154 Baka bir ayette ise öyle

buyurur:
‘

Allah’a
,
ahiret gününe iman eden bir grubun Allah’a ve Peygam-

berine kar taknlk yapanlar dost edindiini göremezsin. Onlar babalar,

oullar, kardeleri, airetleri olsa bile dost edinmezler. Onlar Allah’n kalp-

lerine iman yazd ve kendisinden bir ruh ile destekledii kimselerdir.
iss

Öyleyse onlar, desteklenen ve güç sahibi kimselerdir. Güvenilir bir ha-

diste öyle denilir: ‘Benim uruma birbirini seven, benim uruma
biraraya gelen ve benim adma ziyaretieenleri sevmen farzdr.’

Onlardan birisi de Dostlardr. Bunlarn bir says yoktur, saylar

artar ve eksilir. Allah Teala öyle buyurur: ‘Allah brahim’i dost edindi .’ 156

Hz. Peygamber ise öyle buyurur: ‘Bir dost edinecek olsaydm, Ebu

Bekir’i edinirdim. Fakat arkadanz, Allah’n dostudur.’ Dostluk, an-

cak Allah ile kulu arasnda olabilir. Bu, birlik makamdr. Yaratlmlar

arasnda dostluk olamaz. Kastettiim, müminlerdir. Fakat bazen ‘dost*

ad mümin ve kâfir insanlar için kullanlabilir. Allah Teala öyle buyu-

rur: ‘0 gün dostlar birbirlerinin düman olur, takva sahipleri bundan ha-

riçtir .’
157 Burada dosduk, karlkl iliki demektir. Bir rivayette, insann

dostunun dini üzerinde olduu söylenir. air öyle der:

Ben de ruhun yolunu tuttum

Bu nedenle dost, dost diye isimlendirildi.

Dostluun ancak Allah ile kulu arasnda olabileceini söyledik.

Çünkü eyann hakikatleri birbirinden farkldr. Eyann varl ise,

Haklan varldr. Bir eyin varl o eyin kendisinden ayrlmaz. Bu

nedenle dostluk, ancak Allah ile kullar arasnda gerçekleir. Ayn hal

iki yaratlm arasnda olamaz. Çünkü bir yaratlmtan onun varl el-

de edilemez. Bunu bilmelisin!

Bilmelisin ki, dostluun artlar müminler arasnda gerçekleeme-

yecei gibi peygamber ile ona uyanlar arasnda da gerçekleemez. art-

lar gerçeklemediinde ise, kendisi de gerçekleemez. Fakat bu durum,
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yükümlülük hayatnda böyledir. Çünkü Peygamber ve mümin, burada

dostunun ya da nefsinin hükmüne göre deil, Allah'n hükmüne göre

hareket eder. Dostluun art ise, dostun hükmüne göre harekettir.

Böyle bir ey ise, müminler ya da peygambere uyanlar arasnda genel

olarak gerçekleemez. Mümin ile Allah arasnda dosriuk gerçekleebilir,

fakat insanlar arasnda gerçekleemez. nsanlar arasnda güçlenen kar-

lkl ilikiler, genellikle ‘dostluk’ diye isimlendirilir (halbuki dostluk bu

deildir). Öyleyse Peygamberin dostu yoktur ve o peygamberliinden

baka kimsenin arkada deildir. Müminin de dostu olmad gibi

imanndan baka arkada da yoktur. Bir hükümdarn yegâne arkada

da onun mülküdür.

Öyleyse vahyin hükmüne ve ilahi emre göre davranan bir insann

dostu olamayaca gibi arkada da olamaz. Bir mümin Allah’tan ba-

kasn dost edinirse, hiç üphesiz, dostluk makamn bilmiyor demek-

tir. Dostluk ve arkadalk makamm biliyor ve dostunun -ki otorite sa-

hibidir- karsnda onun gereini yapyorsa, hiç kukusuz, imanna za-

rar vermi demektir. Çünkü böyle bir davran, Allah’n haklarn ge-

çersizletirmeye yol açar. Öyleyse Allah’tan baka dost yoktur! Bu ma-

kam, büyük bir makamdr ve durumu tehlikelidir. Baarya ulatran

Allah’tan baka Rab yoktur!

Allah adamlarndan birisi de, sezgi sahipleridir (muhaddesûri).

Ömer b. el-Hartab onlardand. Günümüzde ise, Ebu’l-Abbas el-

Haab ve Ebu Bekr Zekeriya el-Bicâi de onlardandr. Bu zât, Ömer b

Abdülaziz’in Deyr-i Nakira’daki zaviyesinde yaar. Bunlar, iki snftr:

Birinci smf Allah perde ardndan sezgi sahibi yapar. Allah Teala öyle

buyurur:
‘
Allah bir kimseyle ancak bir vahiy olarak ya da perde arkasn-

dan (seslenerek) konumutur. 5158 Bu snf, pek çok tabakadr. kinci smf

ise, bazen kalplerine, bazen kulaklarna melek ve ruhlarn ilham verdii

kimselerdir. Bazen bunlar için ilham yazlr. Hepsi, sezgi sahibidir.

Ruhlarn ilham verdii snf, nefs terbiyesi ve bedeni eiterek ona

ular. Bu yöntem, her nasl olursa ve kim yaparsa yapsn, birdir. Çün-

kü nefsler doayla bulunmak kirlerinden arndnda, kendisine uygun

âleme katlr. Bu durumda yüce ruhlarn alglad melekût ve sr ilim-

lerini idrak eder, âlemdeki bütün anlamlar kendilerine nakedilir, ken-

dilerine uygun ruhanî snfa göre bilinmeyen eyleri örenirler. Ruhlar
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tek bir özellik birletirse bile, her bir ruhun belli bir makam vardr.

Onlar, farkl derece ve tabakalardadr, büyükleri ve daha büyükleri var-

dr. Söz gelii Cebrail ruhlarn büyüklerinden olsa bile Mikail ondan

daha büyüktür ve onun mertebesi daha üsttedir. srafil ise, daha yuka-

rdadr. Cebrail smail’den büyüktür. Öyleyse srafil’in kalbi üzerinde

olan kimseye yardm srafil’den gelir ve söz konusu kii Mikail’in kalbi

üzerindekilerden üstündür. Bu insanlardan her sezgi sahibine uygun

bir ruh ilham verir. Nice sezgi sahibi vardr ki, kendisine kimin sezgi

verdiini bilemez! Sezgi alma, neftlerin duruluunun, doayla kalmak-

tan kurtulmann, unsurlarn ve rükünlerin sonuçlarndan uzaklamann

sonucudur. Böyle bir nefs bedenin mizacm am demektir. Bir grup,

bu kadarlk sezgiyle yetinir. Fakat bu, ahiret hayatnda mutluluun

salanmas için yeterli deildir, çünkü o sadece nefsanî bir arnmadr.

Sezgi sahibi, doadan arnmann ortaya çkartt tüm nitelikleri Pey-

gambere kesin bir ekilde uyarak ve inanarak yerine getirmi olsa, sez-

gisine mutluluk da eklenir. Bu sezgiye Allah’tan gelen ilham da eklenir-

se, sezgide farkl tabakalarda olduunu söylediimiz birisi haline gelir.

öyle denilir:

Ey gece sohbetçisi! insanlar uykuya çekildiinde

Aralarndan benim sezgi sahibim (sohbet edenim)uyanktr.

air, Allah ile sohbetinin ve Allah’n onunla sohbetinin kendi ara-

larnda olduunu, onlarn diliyle konumadm belirtir. Allah Teala

öyle buyurur: ‘Vadinin sandan ey Musa! Ben Allah’m’ diye nida edil-

di.’
159 Baka bir ayette ise ‘Allah Musa ile konumutur’160 buyurur. Bura-

da ‘konuma’ (teklim) eklindeki mastar, kukuyu gidermek amac ta-

r. Bu yolda, hedeflenen sezgi budur. Allah Teala ‘Allah’n kelamm

duymas için onu komu edin’"
41

buyurur. Bu ayet, eya arasnda deil e-

ya içinde Hakk’n sözünü duyanlara aittir, çünkü ‘eyann aras’, bir ta-

km nispet ve balardan ibarettir. Bunlar, var olan deil, var olmayan

eylerdir. Bunlardan ilham geldiinde, dorudan gerçeklemi, eyadan

ilham geldiinde ise, Allah'tan ‘anlama gücü’ sayhr.

Güvenilir bir rivayette öyle denilir: ‘Allah kulunun diliyle ‘Allah

kendini öveni duydu’ der.’ Bu ifade
‘
Allah’n kelamn duymas için onu

komu edin
’,M

ayetinin aynsdr. Bu yolda peinde olduumuz ey, Al-



Yetmi Yedinci Ksm 157

lah’n eyann arasndan olan kelamdr, yoksa eya içinde ya da eya-

dan olan kelam deildir. Allah’n kelam eyann varl olsa bile, eya-

nn ayn deildir. Öyleyse varlklarda hakikat (a'yân), onlar için madde

(heyula) gibi veya onlar için ruhlar gibidir. Varlk ise, ruhlarn zahirî

veya söz konusu heyulan hakikatlerin sûredendir. Bütün varlk zuhur

eden Hak iken bâtn da eyadr. Haklan eya arasndan olan sözü, din-

leyen için daha açk bir delâlet tar. Bu delâlet, eyada bizi konutura-

nn Allah olduuyla ilgilidir. Anla! lham eden Allah’tr.

Onlardan birisi de, gece sohbetçileridir (Siimerâ). Onlar, snrla-

yan bir say yoktur ve ilham sahiplerinin özel gruplardr. Allah Teala

öyle buyurur: ‘Onlarla istiare et .’ 163 Bu snfn ruhlarla konumas yok-

tur. Onlar, sadece ‘ii yönetir, ayetleri tafsil eder
>lM ayeti bakmndan Al-

lah ile konuur. Öyleyse, onlar ile oturan lahi isim el-Müdebbir, el-

Mufassl’dr. Onlar, bu makamda ehadet deil, gayb ehlidir.

Onlardan birisi de. Varislerdir. Varisler, üç snftr: Kendisine

zulmeden, dengeli giden, iyiliklere kaan. Allah Teala öyle buyurur:

‘Sonra kitab seçtiimiz kullarmza miras braktk. Bir ksm kendine zul-

meder, bir ksm ortadadr, bir ksm Allah’n izniyle iyiliklere koar. te
bu, büyük ihsöndtr .’165 Hz. Peygamber ‘Alimler Peygamberlerin varisle-

ridir’ demiti. eyhimiz Ebu Medyen, bu makam hakknda öyle derdi:

‘Müminin iradesindeki doruluk belirtisi, insanlardan kaçmaktr. n-

sanlardan kaçtnn doruluk belirtisi, Hakk bulmaktr. Hakk bul-

mann doruluk belirtisi ise, tekrar insanlara dönmektir.’ Bu hal, pey-

gambere varis olan kimsenin halidir. Çünkü Hz. Peygamber Hira ma-

arasnda halvete çekilir, yalnz Allah’a yönelir, evini ve ailesini

terkeder, Rabbine kaçard. En sonunda, anszn Hak kendisine gelmi

ve sonra onu kullarna peygamber ve rehber olarak göndermiti. Bun-

lar, Allah’n Peygamberin ümmetinden ilgi gösterdii kimseleri varis

yapt üç haldir ve öyle bir insan ‘varis’ diye isimlendirilir. Kâmil va-

ris, bilgisi, ameli ve hali bakmndan Hz. Peygambere varis olabilen

kimsedir.

Allah Teala’mn ‘Seçilmiin varisi’ hakkndaki ‘

nefsine zulmeden-

dirH66 ayetine gelirsek, burada Allah Ebu’d-Derda ve benzerleri gibi,

kendilerine kendileri için hakszlk yapanlar kastetmektedir. Baka bir

ifadeyle onlar, ahirette nefslerini mutlu etmek için kendileri adna bu
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zulmü yapanlardr. Çünkü Hz. Peygamber ‘Neftinin senin üzerinde

hakk vardr; gözünün, üzerinde hakk vardr’ buyurur. nsan sürekli

oruç tutup geceyi uyumadan geçirdiinde nefsinin hakkn ihlal ettii

gibi gözünün hakkn da ihlal etmi saylr. te bu, insann kendisi için

kendisine zulmetmesidir. Bu nedenle Allah ‘kendine zulmeden’167 buyu-

rur. Burada Allah, haklarnda bilip ruhsatlara ve tembellie yöneldi-

inde (karlaaca durumlar) nedeniyle, insann güçlükleri ve ar
yükümlülükleri üsdenmesini kasteder. Sünnet ise, zayflar nedeniyle

her iki durumu birden getirmitir. Öyleyse Allah Teala ‘nefsine zulme-

den
’168 derken, eriatte knanm zulmü kastetmi deildir. Çünkü böyle

bir ey, seçilmi kiiye ait olamaz.

Kitaba varis olan ikinci snf ise, ortada olandr. Bu kii, nefsine

maddî dinlenme olan hakkn veren kiidir. Bu davranyla da, din-

lenme ve iyi ameller arasnda Rabbine hizmette kendisinden yardm

alr. Baka bir ifadeyle, azimet ve ruhsat arasmda bulunur. Geceleyin

kalktnda, orta durumda olan insan ‘reheccüde kalkan’ diye isimlen-

dirilir, çünkü o kalkar ve uyumaz. Bütün fiilleri de böyle yerine getirir.

yiliklere koan kimse, vakti girmezden önce emri aceleyle yerine geti-

rendir, çünkü o hazr ve nazrdr. Vakit girdiinde, vaktin farzn yeri-

ne getirmek için hazrdr, onu hiçbir ey engelleyemez. Örnek olarak,

vakit girmezden önce abdest alan ve namaz vakti girmezden önce mes-

citte oturan kimseyi verebiliriz. Vakit girdiinde o insan abdestlidir ve

mesciddedir. Böylece Allah’n kendisine farz kld namaz hemen ye-

rine getirir. Ayn ekilde, mal varsa zekâtm önceden çkartr ve yl ar-

t tamamland gece zekâtn belirleyip ikinci senenin girdii ilk saat

onu Rabbi için sadaka memuruna öder. Bütün iyi davranlarda böyle

acele hareket eder. Hz. Peygamber Bilal ’e öyle demiti: ‘Beni cennette

neyle geçtin?’ Bilal ‘Abdest almadan söze balamadm, abdest alnca da

ildi rekât namaz kldm’ diye karlk vermi. Bunun üzerine Hz. Pey-

gamber ‘Evet! Bu ikisiyle’ diye karlk vermi. Bu ve benzerleri, iyilik-

lere koanlardr. Bu davran, gençliinde ve yetikinlik döneminde -

henüz eriatle yükümlü deilken- mürikler arasmda Hz. Peygamber’in

davranyd. O, insanlardan uzaklap Rabbine yönelir, inzivaya çeki-

lir, iyiliklere ve güzel ahlâka koard. En sonunda Allah kendisine pey-

gamberlik vermitir.
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VASIL

Erkek ve Kadjn Müminlerin Vasflar,

Erkek ve Kadn Müslümanlarn Vasflar

Bilmelisin ki, Allah Teala kadn ve erkeklerden baz gruplar -Allah

izin verirse- imdi zikredeceim bir takm özelliklerle betimlemitir.

Zaman, hiçbir ekilde bu nitelikleri tayan erkek ve kadnlardan yok-

sun kalamaz. Bu özelliklere örnek olarak, u ayeti verebiliriz: "Müslü-

man erkek ve kadnlar, mümin erkek ve kadnlar, ibadet eden erkekler ve

kadnlar, doru sözlü erkekler ve kadnlar, sabreden erkekler ve kadnlar,

Allah’tan korkan erkekler ve kadnlar, sadaka veren erkekler ve kadnlar,

oruç tutan erkekler ve kadnlar, rzlarn koruyan erkekler ve kadnlar, Al-

lah’ çokça zikreden erkekler ve kadnlar...
7169 Sonra öyle buyurmutur:

‘Allak bunlara büyük bir mafiret ve ödül hazrlamtr .’ 170 Böylece Allah,

haklarnda takdir edilmi günah gerçeklemezden önce mafiretini

vaad etmitir. Bu durum, onlarn günahn zarar vermedii kimselerden

olduklarm gösterir. Güvenilir kutsi bir hadiste öyle denilmitir: ‘Di-

lediini yap! Seni baladm.’ Bu kimselerde günahlar, ancak kesin bir

kader nedeniyle gerçekkebilir, yoksa onlar Allah’n yasaklarn ihlal

etmezler. Nitekim Ebu Yczid’c öyle denilmi: ‘Arif günahkâr olur

mu?’ O da
‘
Allah’n emri gerçekleen bir kaderdir’

17 ' demitir. Burada Al-

lah’n inayetinin ehli olan ariflerden günah, Allah’n ezeli kazasmn nü-

fuz etmesi nedeniyle takdire göre gerçekleir.

Müslüman erkek ve kadnn, mümin erkek ve kadnn kim oldu-

unu ortaya çkartmak için, bu snflan zikretmemiz gerekir. Ayrca Al-

lah’n bu mertebe sahibi olarak niteledii kimselerin kim olduklarm

ortaya koymalyz. Allah, onlar balayacan, günah ilemezden ön-

ce büyük ödül vaad ettiini söylemitir. Allah’n yücelttii bir durum

sadece yüce olabilir.
‘

Onlar Allah’n kendilerine nimet verdii nebi, sddîk

ve ehitlerle beraberdir
7172

ayeti dc bununla ilgilidir. Baka bir ayette ise

‘tövbe eden âbidler
7173

denir. Daha önce âbidleri zikretmitik. Ayetin de-

vamuda '

Allah’a harnd eden ve seyahat (sürekli arayan) edenler
" 74

denilir.

Bu ümmet için seyahat, cihat demektir. Allah, dostu hakknda öyle'

der:
‘brahim çok ince ruhlu, yumuak huylu biriydi

7' 75 Dolaysyla piman
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olan hiîim sahiplerini de zikretmemiz gerekir. Allah brahim için ‘hilim

sahibi ve Allah’a yönelen
,|7S

ifadelerini kullanmt. Allah’a yönelmeyle

onu övmü ve onun çokça Allah’a yönelen olduunu söylemi, burada

da Allah’a yönelen olduunu dile getirmitir.

Söz konusu snflarn bu bölümde zikredilmesi gerekir. Böylece bu

nitelikler ve onlarla nitelenen kimsenin özellikleri tam olarak örenilir.

Ayn ekilde, akl sahipleri, hilim sahipleri, zekâ sahipleri, basiret sahiple-

ri de zikretmelidir. Allah, onlar bo yere bu niteliklerle zikretmemitir.

Bu niteliklerle nitelenen kimseleri Allah, bu niteliklerin gerei olan ve

onlarn ortaya çkard Allah katndaki menzillere ulatrmtr. Ricalin

ve velîlerin ilimlerini zikretmeyle ilgili bu bölüm, kitabn en önemli bö-

lümlerindendir. Allah izin verirse, bize betimlendii ve Hakkn c
va-

ka’mzda (rüya!) gösterdii ekilde, bu bölümü tamamlayacaz ya da

tamamlamaya yaklaacaz. Çünkü doru rüyalar, kaps kapanm ve

sebepleri kesilmi peygamberlik izlerinden geride braklm yegâne ey-

dir. Allah onu kalplerimize atm, desteklenmi ve mukaddes ruh onu

nefslerimize üflemitir. O, ilahi ilham, ledünni bilgidir. Bunlar, Allah’n

kendi katndan diledii kullarna verdii rahmetin sonucudur.

Onlardan birisi de velîlerdir. Allah Teala öyle buyurur:
c

Dikkat

ediniz! Allah’n velîlerine korku yoktur, onlar üzülmeyecektir.'
177 Bu ifade,

geneldir. Burada ahirer denilmediine göre velî, kendi hali hakknda

açk bir kanta sahip kimsedir. Velî, kendisinin de dorulayaca tarzda

Hakkn bildirmesiyle akbeti hakknda bilgi sahibidir. Allah’n müjdesi

gerçektir, sözü dorudur, hükmü kesindir? Kesinlik, gerçeklemitir.

Öyleyse velî derken kastedilen, Allah tarafndan müjdelenen kimsedir.

Allah Teala öyle buyurur: ‘Dünya ve ahiret hayatnda onlara müjde var-

dr, Allah’n kelimeleri deimez, bu büyük bir kurtulutur.' 176 Tevile kapal

bir haberle gelen müjde karsnda hangi korku ve üzüntü kalabilir ki?

te bu, ayette ‘velî’ derken kastedilen kimsedir.

Velîler pek çok ksma ayrlr. Çünkü velilik kapsam bakmndan en

genel taleptir. imdi onun ehli olan insanlar zikredeceiz. Onlar, daha

önce zikretmi olduumuz, saylar belli ve belirsiz kimselere ilave bir

rakm snflardr.

Yetmi yedinci ksm sona erdi, onu yetmi sekizinci ksm takip

edecektir. Allah’a hamd olsun!



[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
YETM SEKZNC KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

YETM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM'ÜN DEVAMI

VASIL

Velîlerin Snflar

Velîlerden bir grup ise, nebilerdir. Allah onlar nebîlik göreviyle

görevlendirmitir. Onlar, Allah’n kendisi için kulland, hizmeti için

seçtii ve dier kullarn arasndan kendi huzuruna tahsis ettii kullar-

dr. Allah kendi balarna yapacaklar ibadeti belirlemi, bir ksmna bu

ibadederi mudaka bakalarna ulatrmalarn emretmemirir. Nebîlik

makam, velilik makam içindeki özel bir makamdr. Onlar, Allah’tan

gelen bir eriate göre davranr. Allah, onlara bir takm eyleri helal

yapm, bir takm eyleri haram yapm, dier insanlardan farkl olarak

onlara bu hususlar snrlamtr. Çünkü ölüm ve hayat diyar olan

dünya hayat, bunun böyle olmasn gerektirir. Allah bir ayette
£0 sizi

snamak içir ölümü ve hayat yaratandr
’ I7Ç buyurur. Yükümlülük ise, s-

namak demektir. .

Öyleyse velilik, genel nebîliktir. eriat getirme hakkna sahip

nebîlik ise, bu snf içinde bu nitelikteki kimseleri kuatan velilik için-
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deki özel nebîliktir. Bu makam, müahedede deil, -hemze ile okun-

madnda- ilahi hitapta yükseklik makamdr. Nebîlik makam ise, hi-

tapta yüksekliktir.

Velîlerden bir grup resullerdir. Allah, onlar risalet göreviyle gö-

revlendirdi. Onlar, insanlardan bir gruba ya da genel olarak insanlara

gönderilmi kimselerdir. Bütün insanlara görevlendirilmi olmak, sa-

dece Hz. Muhammed için geçerlidir. Bu nedenle Hz. Peygamber ‘Ey

Peygamber! Sana Rabbinden gönderileni tebli et
,sa

ya da ‘Peygamberin gö-

revi teblidir
’181

ayetlerinde kendisine emredilen eyi insanlara tebli

etmitir. Tebli makam, risalet diye ifade edilir. Burada resulün ve e-

riat sahibi nebinin makamndan süz etmeyiimizin nedeni, tasavvuf eh-

linin bildirdikleri makam ve hallerde zevke dayanmay art komalar-

dr. Halbuki bizim ya da eriat getirmeyen herhangi birinin yasa koyu-

cu nebîlik ya da risalet hakknda herhangi bir tecrübesi ve zevki yoktur.

Öyleyse, ulaamadmz bir makam ya da tadamadmz bir hal hak-

knda nasl konuabiliriz ki? Bu durum benim için geçerli olduu gibi

Allah’tan gelen bir eriate sahip olmayan nebi ya da resuller için de ge-

çerlidir. Bu konuda konumak bize yasaklanmtr. Biz, tecrübemiz bu-

lunan bir konuda konuabiliriz. Bu iki makam dndaki makamlar

hakknda ise, tecrübeyle konuabiliriz, çünkü Allah bizi onlardan mah-

rum brakmamtr.

Velîlerden bir grup da, sddîklardr (özü sözü doru kiiler). Al-

lah, onlarn hepsinden raz olsun! Allah onlar sddîkhk göreviyle gö-

revlendirdi. Allah’a ve peygamberine inanan kimseler hakknda ‘Onlar

sddîk kimselerdir
’ 182

buyrulur. Sddîk, haber verenin sözüne Allah’a ve

peygambere inanan demektir, yoksa kalbinde bulmu olduu iman nu-

rundan baka bir kanttan dolay inanmaz; söz konusu nur, onun te-

reddüde dümesini ya da haber veren peygamberin sözüne dair kuku-

ya dümesini engeller. Dorulamann konusu, gerçekte peygambere

inanmaktr. Allah’a inanmak ise, O’nu kabul etmek eklinde deil,

O’na yaklamak tarzndadr. Baz sddîklar, Hakkn varln zorunlu

olarak ya da teorik düünceyle kabul eder, fakat yaknlk onlar için ger-

çeklememi olabilir. te bu ayet, varln ispatnn erefine delildir.

Bir sddîk peygambere iman ettiinde, getirdiklerine de inanr.

Getirdiklerinden birisi ise, Allah'n birliidir. Bu durum ‘Allah’tan ba-
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ka ilah yoktur’ veya
*
Allah’tan baka ilah olmadm bfP

,M
gibi ayetlerde

dile getirilir. Böylece sddîk, Allah Teala’nu *O’ndan baka ilah olmad-

n b? 184 ayetinden hareketle, ilahlkta bir olduunu anlar! man diye

isimlendirilen ey bu olduu gibi bu tarzda peygambere inanan kii de

sddîk diye isimlendirilir. Bir ahs Allah’tan haber verenin
‘

Allah’tan

baka ilah olmadn b il’
1 '5 sözünün doruluunu gösteren bir delili in-

celeyip inceledikten sonra birlii kabul eder ve peygamberi sözünde

dorulayarak Allah’n ‘O’ndan baka ilah yoktur’ sözünü tasdik ederse,

sddîk saylmaz. O, kanttan dolay iman eden kimsedir. Baka bir ifa-

deyle o, âlimdir.

Sddîklk menzilinin nerede olduu ve sddîkm zorunlu olarak kal-

binde bulduu bir nura sahip kii demek olduu açkland. Kalbinde

bulduu bu nur, Allah’n gözde yaratt nura benzer. Kulun o nurun

olumasnda katks yoktur. Sddîkm basiretindeki nur da öyledir. Al-

lah,
‘

Onlar sddîklar ve ehitlerdir, Rablerinin katnda büyük ecir sahibi-

dir’"*' buyurur. Ayetin devamnda ise, ‘onlarn nurlar’ denilir. Bu,

sddîk olmalar bakmndandr. Allah nuru sddîkla, ecri ehadete ve

tankla vermitir. ‘Sddîk’ kalb Arapçada tasdik ve doru sözlülükte

arl ifade eden mübalaa kalbdr. Bu kalp irrîb (çok içen),

hmmîr (çok arap içen) ve sikkîr (çok sarho) kelimeleriyle benzerdir.

Öyleyse nebîlik ile eriat getiren nebîlik arasnda bir makam veya men-

zil yüktür. Sddîklk mertebesini aan kii, nebîlie ular. IIz. Pey-

gamberden sonra terî nebîlii konusunda iddiada bulunan kimse, ise,

hiç kukusuz, yalanc, hatta doru sözlü Allah Peygamberinin getirmi

olduu eyi yalanlam ve inkâr etmi demektir.

u var ki, burada bir ‘yaknlk’ makam vardr. Bu ise, terî nebîlii

deil, genel nebîliktir. Böylecc eriat getiren nebî de onu kabul etmi,

sddîk ise onu eriat yapan peygamberi onaylayarak -yoksa kendiliin-

den deil- kabul etmi, böylece de sddîk olmutur. Bu durum , Musa,

Hzr ve onun sddîk olan gencin arasndaki meseleye bcnz:r. Her

peygamberin insan ya da cin âleminden -ya da her ikisinden birden-

sddîklar vardr. Peygamberin sözünden baka kant olmayan ve gön-

lünde tereddüt bulmadan srf kalbindeki nur nedeniyle iman eden kim-

se, sddîktr. Dtan bir delil nedeniyle iman eder ya da Allah'n kalbin-

de bu nuru yaratana kadar tereddütte kalp sonra kabul eden kimse,

sddîk deil, mümindir. Sddîkm nuru tasdik edilenin varlndan önce
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harekete geçer. Müminin nuru ise ‘De ki Allah’tan baka ilah yoktur’

sözünden sonra gerçekleir. Müminin nuru yaknlk olmas bakmn-

dan tevhit ile ilgili bilginin verdii delili inceledikten sonra meydana

gelir. Öyleyse tevhidi bilirken iman nuruna deil, bilgi nuruna sahiptir.

Mümin bu bilginin ve aratrmann Allah’a yaklatrc olmas bala-

mnda ise, iman nuruna sahiptir. Çünkü Allah’n birliini bilmenin nu-

ru Peygamberin geliine bal olmad gibi onun sözüne de bal de-

ildir. Çünkü Allah’n birliini bilenler, ondan önce de O’nun birliine

tanklk etmilerdir. Onlardan bir grup olan nebiler ve resuller de, (da-

ha önce) Allah’n birliini kabul etmilerdi, çünkü bir peygamber, hiç-

bir zaman irk komaz. Allah Teala öyle buyurur: ‘Allah, melekler ve

bilgi sahipleri Allah’tan baka ilah olmadna tank olmutur.’ 1*7 Burada

Allah iman sahipleri dememitir. Öyleyse bilginin mertebesi, hiç ku-

kusuz imann mertebesinden üstündür ve o meleklerin ve resullerin

mertebesidir. Bazen bu bilgi bir aratrmadan ya da bir zorunluluktan

meydana gelebilir vc bilgi diye isimlendirilir. Çünkü bu durumda, sö-

zünü dorulamay gerektiren bir söz sahibi ya da haber veren yoktur!

te sddîklk ve eriat koyucu nebîlik arasndaki ortaya koyduu-

muz bu makam, yaknlk makamdr. Yaknlk makam Tekler’e (Efrâd)

aittir. Bu makam, Allah nezdinde, eriat nebîliinin altnda sddîkln

üzerindedir. ‘Ebu Bekir’in gönlünde yerleik’ diye iaret edilen sr bu-

dur. Bu sr sayesinde o, sddîklardan üstün oldu. Çünkü sddîkln

art ve gerei olmayan hususlar da onun adna gerçeklemiti. u hal-

de Ebu Bekir ile Hz. Peygamber arasnda hiçbir adam yoktur. Çünkü

o, hem sddk hem sr sahibidir. Binaneleyh Ebu Bekir, sr sahibi olma-

s bakmndan sddîklk ve eriat getiren nebîlik arasnda bulunur ve

ona ortak olur. Ona ortak olan baka birisi ise, kendisinden üstün ola-

maz. Bilakis o, bu iin hakikatinde kendisine denktir. Bunu anlaynz!

Velîlerden bir grup ehiderdir. Allah’n ehadet ile dost edindii

bu kimseler, Allah’a yaklaan kimselerdendir. Onlar, kendisini bilme-

nin döeinde, Allah’n karsnda huzur sahibidir. Allah Teala ‘Allah,

melekler ve bilgi sahipleri Allah'tan baka ilah olmadna tank olmutur
’188

buyurur. Böylece bu insanlar tanklk döeinde melekler ile biraraya

getirir. Onlar, ezeli bir inayet ve ilahi huzurdan dolay birleyenlerdir.

Binaenaleyh onlar, birleyenlerdir. Onlarn ileri tuhaf, durumlar ar-
tcdr. iman bu tankln bir parçasdr. Peygamber gönderilip bu e-
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hitler ona tanklk ederlerse, ‘alim-müminler’ haline gelirler. Kyamet

günü yetkin ödül onlarindr. iman etmezlerse, Allah'n
‘

Onlar Allah'n

nimet verdii nebiler, sddiklar ehitler ve Sâlihlerdir. Onlar ne güzel arka-

datr !
,lS9 ayetinde nimetlendirdi ehitler olamazlar. Ayetin devamn-

da ‘Onlar ne güzel arkadatr !’ 190 buyrulur. ‘Onlar ne güzel arkadatr!’

ayeti olmasayd, hiç kukusuz, nimet gerçekletii için ehitleri de bu

ayette sözü edilenlere katardk. Çünkü onlar, ‘birleyen’ olsalar bile,

gönderilen peygamberin varlna ramen iman etmemi, bu nedenle

de müminlere katlmalar güzel olmamtr. Çünkü onlar, müminlerin

imanlarn kukuya düürür.

Ayetin içerdii ehitler, Allah’ bilenler, bilgiden sonra Allah Tea-

la’nn u sözüne inananlardr: ‘te bu O’na bir yaknlktr.’ Bunu Al-

lah’n ya da Allah’n katndan gelen bir peygamberin söylemi olmas

bakmndan inanrlar. Böylece Kur'an, sddîk ehitten önce getirmi,

aralarnda bir vasta olmad için peygamberin paraleline yerletirmi-

tir. Bunun nedeni, iman ruhunun rsalet ruhuyla birlemesidir. ehitler

ise, peygamber nurunun ardndan gelen bilgi nuruna sahiptir. Pey-

gamberin nuru, burada, peygamber olmas yönünden deil, Allah’n

birliine tank olmas bakmndandr. Öyleyse peygamberden sonra

ona denk bir ahidin olmas mümkün deildir ve bu nedenle Peygam-

berin geçilmesi imkânszdr. Peygamber olduu için ahidin onunla

birlikte olmas da, mümkün deildir, çünkü ahit peygamber deildir.

Öyleyse ehidin (ahid) hem peygamber hem de sddktan geri kalmas

zorunluluktur. O, ancak sddîklktan sonra gelen mertebede bulunabi-

lir.

Sddîk ehitten daha yetkin bir nura sahiptir, çünkü o, iki bakm-

dan sidiktir; tevhid yönünden ve yaknlk yönünden. ehit ise, tevhid

yönünden deil, özel olarak yaknlk yönünden sddîktar. Çünkü onun

tevhidi imandan deil bilgiden kaynaklanr. Böyle bir ehit iman mer-

tebesinde sddîktan sonra gelmitir. Onun mertebesi bilgi mertebesin-

de ise sddîkm üzerindedir. Öyleyse ehit bilgi mertebesinde önce ge-

len iman ve tasdik mertebesinde geride kalan kiidir. Çünkü âlimin

sddîk olmas geçerli deildir. Çünkü daha önce bilgi rivayet mertebe-

sini öncclemiti. Öyleyse ahit Peygamberin Allah'n risaletini tebli

ederken Allah’m birliinde doru söylediini bilir. Sddîk ise bunu an-

cak kalbine yerletirilen iman nuruyla bilebilir. Peygamber kendisine
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geldiinde ise, görünür bir delil olmakszn, ona uyar. Böylece ehitle-

rin Allah katndaki menzillerini açklam oldum.

Velîlerden bir grup ise, sâlihlerdir. Allah onlar iyilik özelliiyle

dost edinmi, mertebelerini ehitlerden sonra dördüncü mertebe yap-

mtr. Buradaki ekil, aada çizdiimiz gibi, bir dairedir. ekilde ön-

ce nebîlikten balanlr, sonunda salaha ve iyilie ulalr (sâlih). Daire-

sel eklin sonu, balangcna baldr. Her peygamberin sâlih olduu ya

da -nebî olsa bile- silihlerden olmaya çard zikredilir. Bu durum,

sâiihlik mertebesinin nebîlikte özel bir mertebe olduunu gösterir. Bu

mertebe, nebî, sdk ve ehit olmayan kimseler için de gerçekleebilir.

Nebilerin sâlihlii (iyilik, elverililik ve salahiyet), balangcnda

gerçekleir ve bu, sâlihliin onlara izafe edilmesidir. Dolaysyla onlar,

nebîlic elverili olduklar için nebî olmulardr. Allah, onlara delil ol-

ma özellii vermi, böylccc ‘ahit5 olmulardr. Onlara gayb bildirmi,

bu kez sddîk olmulardr. O halde, peygamberler bütün bu makamlara

‘elverili’ olmu ve ‘sâlih
5
haline gelmilerdir. Peygamberler, bütün ma-

kamlar kendilerinde toplarlar. Aym ekilde sddîklar sddîklk maka-

mna, ahitler de ahitlik makamna elverilidir. Her varlk, yaratld

eye uygundur. u var ki sahiller ki -Allah onlar kendilerine nimet

vermekle övmütür- bu makamda anlatlmak istenenlerdir. Onlar, bu

makama ulaan kimselerdir. Söz konusu kiiler, dört gruptan dördün-

cüsüdür. Allah, burada nebiler ile eriat getiren resulleri kastetmitir.

Onlarn zorunluluk yoluyla gönderilip gönderilmemeleri birdir.

Sâlihler Allah hakkmdaki bilgilerine ya da Allah’a imanlarna ya da

peygamberin Allah’tan getirdiklerine inanmalarna bir bozukluun

girmedii kimselerdir. Bir bozukluk girseydi, sâlih olamazlard.

Nebilerin tevik ettii sâiihlik budur. Sddîklna zarar girmeyen her-
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kes, sâlihtir; ahitliine halel gelmeyen ya da nebîliine halci gelmeyen

herkes, sâlihtir. nsann hakikati, imkândr, dolaysyla içinde bulundu-

u makamda ona uygunluu (salahiyet) elde etmeye çarlr. Bunun

nedeni, bulunduu makamda bir zararn ve halelin kendisine girme ih-

timalidir. Çünkü peygamber özü gerei ya da insan olmas nedeniyle

nebi olsayd, hiç kukusuz, her insan bunu elde edebilirdi. Çünkü bu

yorumda nebîliin nedeni, insan olmaktr. Nebîlik Allah’n tahsisi

olunca, ona bir eksiklik girmesi mümkün olduu kadar bunun kalkma-

s da mümkün olmutur. Böylece sâlih insann sâlihlerden olmaya ça-

rlmas mümkün olabilmitir. Baka bir ifadeyle sâlih bir insan herhan-

gi bir dönemde sâlihliklerine bozukluk girmeyen kimselerden olmaya

çarlabilir. te bu bölümde ‘sâlih
5

derken kastettiimiz kimseler bun-

lardr. Baarya ulatran Allah’tr.

Velîlerden bir grup ise, müslüman erkek ve kadnlardr. Ayn cin-

siyet ayrm, belirttiimiz bütün gruplarda geçerlidir ve her birinde er-

kek ve kadnlar vardr. Allah, onlar müslüman olmalaryla dost edin-

mitir. Söz konusu olan, sadece Allah katndan gelen eye özel bir bo-

yun eitir. Kul bütün gerekleri, artlar ve kaideleriyle yükümlülükle-

rini yerine getirdiinde müslüman olur. Birisi eksik olduunda ise, ih-

lal ettii art nedeniyle müslüman olamaz. Hz. Peygamber bir hadisin-

de: ‘Müslüman, müslümanlarn dilinden ve elinden emin olduu kim-

sedir’ buyurur. Burada el, güç demektir. Baka bir ifadeyle Müslüman-

lar, onun kendilerine yapabilecei, fakat slam’a uygun olmayan Al-

lah’n haklarn amayla ilgili davranndan emindir. Peygamber genel

bir ifade zikretmitir. Bunun yan sra, dili de zikretmitir, çünkü insan

bazen diliyle bilfiil sknt veremeyecei kimselere sknt verebilir. Bu

noktada sknt, gybet deil, özellikle iftiradr, çünkü Hz. Peygamber

‘müslümanlar’ demitir. nsanlar deseydi, hiç kukusuz, gybet ve kötü

söz bu kapsama girerdi. âri’ slâmî (müsiümanlk) ancak Müslüman-

larn kendisinden emin olduu kimseler adna kabul etmitir. Onlar ise,

müslümanlkta kendi benzerleridir.

Hadiste dikkate alman kimseler, müslümanlardr ve onlar kaste-

dilmitir. Çünkü müslümanlar kendilerine nispet edilen eyden uzak

olduklarnda, aralarna katlan kimselerin sözlerinden emin olabilirler.

Bu nedenle, sözü iftira diye yorumladk. Hz. Peygamber öyle buyu-

rur: ‘Kardein hakknda onda bulunmayan bir eyi söylemen iftiradr.’
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Baka bir rivayette ise ‘Böyle yaptnda, ona iftira etmi olursun’ de-

nilmitir. Böylece, attn ok hedefine ulamaz, çünkü ok müslüman

kardeinde bir gedik bulamaz. Sen onda bulunmayan bir özellii ona

nispet ettin. Allah onlar ‘müslümanlar1
diye bu nedenle isimlendirdi.

Bu nitelie sahip kiilere zarar veren kimse ‘müslüman’ deildir, çünkü

bir müslümanda bulunmayan bir nitelik kendisine izafe edildii ve

onunla nitelendiinde, söz söyleyenine döner. Bu durumda sözün sa-

hibi müslüman saylmaz, çünkü o kii, söyledii sözden emin olunma-

yan kimsedir. Böyle bir insan, baka bir müslümana söyledii eyin

kendisine döndüü kimsedir. Hz. Peygamber öyle buyurur; ‘Bir insan

müslüman kardeine kâfir derse, bu ifade onlardan birisine döner.’ Al-

lah Teala
‘

insanlarn inand gibi siz de inann ’ denilen bir grup hakknda

öyle der: ‘Onlar, aklsz gibi mi inanacaz demitir."91 Bunun üzerine

Allah
‘

Dikkat edin! Aklsz olan onlardr, fakat bilmezler"
92 demitir. Böy-

lece müslüman ve müminler aklsz olmad için, bu nitelik sözü söy-

leyenlere döner. Aklsz olmak, imannda zayf görü sahibi olmak de-

mektir. Dolaysyla müsliimanlara nispet ettikleri zayf görülülük an-

lamndaki aklszlk, söz sahiplerine dönmütür.

Öyleyse Müslüman, bütün asli ve geçici eksikliklerden uzak kalan

kiidir. Böyle biri, herhangi bir kimse hakknda kötü bir ey söyleme-

yecei gibi, imkân bulduunda da kimseye kötülük yapmaz. Dini ceza-

larn uygulanmas ise, kötülük deil, iyilikiir. Allah cezalarn uygulan-

masn, hastann ilaç içmesi saymtr. Hasta hastalnn iyileip afiyet

bulmas için ilac içmelidir. lac içmek gerçekte naho ise de, sonu gü-

zeldir. Bu nedenle doktor hastaya kötülük olsun diye ilaç içirmez, sa-

l yerine getirecek sebebi ona vermek amac güder. Hasta da o esna-

da ilacn nahoLuuna kadanr. Cezalarn uygulanmas da böyledir.
‘
Kö-

tülüün cezas kendisi gibi kötülüktür"
93
diye ayetlerde belirtilen ksasa ge-

lirsek, ksas uygulamak, insan slam dna çkartmaz. Hz. Peygamber

(Müslümanl tanmlarken dier) müslümanlarn esenlikte olmasn

art komutu. Eziyet veren bir insan kasda müslümana eziyet ederse,

kendisinden emin olunan biri deildir, çünkü sen (yani öteki

müslümanlar) ondan emin olmamsndr. Hz. Peygamber ise,

müslümanlarn emin olduu kii demiti. Öyleyse ksas uygulamak,

(tanm bakasna güven vermek olan) slam’a zarar vermez, çünkü bir

müslümann sana eziyet etmesi yüzünden ona eziyet etmi deilsin.
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Müslüman müslümana eziyet etmez. Bilakis dünya hayatnda ksas

uygulayarak, o kiiden ahiretteki cezay kaldrm olursun. Bu davran-

nda ise, ksas yaplan kiiye bir tür nimet vermi olursun. Bir insan

ksas uygulamak yerine balar, bar yolunu seçer, suçluyu cezalan-

drmaz ve balarsa, bu, daha üstün bir davrantr. Onun ödülü de,

ahirettc cezalandrmay brakmak kouluyla, Allah’a kalr. Allah’n hak-

k ise, onun üzerinde kalcdr, çünkü ksas cezasm hak eden kii, Al-

lah’n hakkn ihlal etmi, ihlal ettii ölçüde müslümanl da zarar

görmütür.

Bir Müslüman, dier bir Müslüman zarar görmeksizin, Rabbine

kar günahkâr olursa acaba bu davranyla (hadiste belirtilen anlamy-

la) müslüman mdr, deil midir? Bize göre, o da müslüman olamaz,

çünkü Allah öyle der:
*

Allah’a ve peygamberine eza verenleri Allah dün-

yada ve ahirette lanetlemitir.'
194

Bir müslüman lanedenmi olamaz, hiç

kukusuz. öyle denilebilir: ‘Hepsine eziyet edenler, lanetlenmitir. Biz

ise sadece Allah’a eziyet edeni söyledik.’ öyle cevap veririz: ‘Kendi

zannnda sadece Allah’a eziyet ettiini düünen kii, hiç kukusuz,

müslümanlara da eziyet etmi demektir, çünkü Müslüman, Allah'n a-

nna yaramayan bir sözü duyduunda ac duyar. Böyle bir insan

müslümanlarn Allah'n anna yaramayan sözlerinden dolay eziyet

görmesi bakmndan cezalandrlabilir.’ öyle denilebilir: Müslümanlar

bnu bilmedii sürece, bundan ac duymazlar. Buna öyle karlk veri-

riz: Böyle bir davran gybete benzer. Bir insan gybeti yaplan bir ki-

inin o sözden ac duyacan bilirse, gybet ve dedikodusu nedeniyle

cezalandrlr. Öyleyse bu kii, Allah’a eziyet etmekle de cezalandrlr.

Bir müslümann bilmeyii durumu deitirmez. Hz. Peygamber öyle

buyurur: ‘Allah’tan daha çok eziyete sabrl kimse yoktur.’ te Müslü-

man, bu konumdaki kiidir ve kaytsz anlamda mutludur. Böyle olan-

larn says pek azdr!

Velîlerden bir grup ise, erkek-kadn müminlerdir. Allah onlar

imanlar nedeniyle dost edinmitir. man söz, davran ve inanç de-

mektir. Hakikati ise dil ve din bakmndan inanmaktr. Bu ise, dil ba-

kmndan olmasa da, dil ve sözde gerçekkir. Mümin, sözü ve davran-

söylediiyle ilgili inancna uygun düen kiidir. Bu nedenle Allah

müminler hakknda ‘Onlarn nuru önlerinde ve salarndadr5195
buyurur.

Allah, daha önce yapm olduklar ve Allah katnda bulunan iyi amelle-
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ri kasteder.
‘

Onlar Allah’n mafiret ve büyük ecir vaad ettii kimseler-

dir.’ 196 Hz. Peygamber bir hadisinde ‘Mümin mallar ve canlar hakkn-

da insanlarn kendinden emin olduu kiidir’ buyurur. Baka bir hadis-

te ise ‘Mümin komusunun skmasndan emin olduu kimsedir’ der.

Hz. Peygamber mümin ya da müslümam ayrmam, ‘insanlar’ ve snr-

lama olmakszn ‘komu’ demitir. Halbuki müslümandan söz ederken,

müslümanlarn güvende olmalarn söylemi, birini genel dierini özel

zikretmekle mümini ayrt etmitir. Buradan, imann özel bir nitelik sa-

hibi olduunu anladk. Bu özel nitelik, iman ve bilgiyi ayrt edebilme-

miz için, delil olmakszn dorulamaktr.

Bilmelisin ki, Allah ehline göre, bu yoldaki kullanmnda müminin

iki belirtisi vardr. Bir insanda o iki belirti bulunduunda, müminler-

den olur. Birincisi, kuku tamamak hususunda görünmeyenin görü-

nen haline gelmesidir. manla ilgili bir konuyu müahede edende orta-

ya çkan izler ona iman eden kimsede de aynyla ortaya çkar. Böyle bir

insann gaybe iman ettii bilinir. kincisi ise kendisinden bütün âleme

bir emniyet ve güvenin yaylmasdr. Böylece insanlar, mallar, canlar,

aileleri hakknda ondan kesin olarak güven içindedirler. Bu güvene bu

ahstan kaynaklanan kendileri hakkndaki bir itham zarar vermedii

gibi neftler de onun güveninden zarar görmez. Böyle bir insan hak-

knda ‘mümin’ diye tanklk yaplabilir. Kul bu iki nitelii kendinde bu-

lamadnda, kendisini müminler arama kalmamaldr. Öyleyse iman,

ancak belirttiimiz anlamda olabilir.

Velîlerden bir grup Allah’a istekle itaat eden (kânit) erkekler ve

kadnlardr. Allah onlar itaatkârlklaryla dost edinmitir. Bu, emredi-

len ve yasaklanan her konuda Allah’a itaattir. Böyle bir ey ise, eriatler

indikten sonra gerçekleebilir. eriaderin iniinden önce meydana ge-

len, itaat ya da ibadet diye isimlendirilemez. Böyle bir ey iyilik, güzel

ahlâk ve yaplmas güzel ey diye isimlendirilir. Allah Teala ‘Allah için

dua ediniz’, baka bir ifâdeyle ‘O’na itaatkâr olunuz
’ 197 demi vc kendisi-

ne itaat edilmesini emretmitir. Baka bir ayette ise
‘

itaat eden erkek ve

kadnlar

’

m buyurur. Baka bir ayette ise
‘
Yeryüzüne sâlih kullar varis

olur
’ 199 buyurur. Sâlih insann yeryüzünden tevarüs ettii ey (varisçili-

i), gökle birlikte kendisine ‘gelin’ denildiinde, gökle birlikte gönüllü-

ce gelmesidir. Allah Teala göe ve yere ‘isteyerek ya da zorla gelin ’ de-

diinde ‘
her ikisi de isteyerek geldik

’200 demitir. Kullar Allah’a itaat hu-
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susunda yeryüzünün varisi olmutur ve ‘knut’ (gönüllü itaat anlamn-

da) denilen ey de budur. Çünkü Allah’a secde edenler iki ksma ayr-

lr: Bir ksm gönüllü secde ederken bir ksm zorla secde eder. Ayette

geçen
£

kunut (itaat)’ sahipleri, gönüllü secde edenlerdir. Onlarn Al-

lah’a itaat ve kunutlann (gönüllü itaat) tahsisleri, Hakk’n onlar için

ayn konumda ve dengede olmasndan kaynaklanr: Allah öyle buyu-

rur: ‘Beni zikredin, ben de sizi zikredeyim.’ Kutsi hadiste ise ‘Bana bir

kar gelene, bir arn yaklarm’ buyurur. Kul Hak ile olduu sürece

Allah da kuluyla beraberdir.

Bir gün el-Hac Müdevver Yusuf cl-Esticî denilen sâlih bir kulla bir

dilenciye denk geldik. Yanmdaki arkadam, kendisini bütünüyle Al-

lah’a vermi ve basireti nurlanm ümmî insanlardand. Dilenci öyle

diyordu: ‘Bana Allah rzas için bir ey verecek var m?’ Bir adam ya-

nndaki para kesesini açm, küçük bir parça dirhem aram, en sonun-

da bulmu ve dilenciye uzatm. Sâlih adam ise, ona bakyordu. Ardn-

dan bana döndü ve öyle dedi: ‘Ey falan! Bu dirhemi veren adamn ne-

yi aradn biliyor musn?’ ‘Hayr’ dedim. ‘Allah katndaki deerini

aryor’ dedi. ‘Çünkü Allah’n rzas için dilenciye bir ey veriyor. Dilen-

ciye verdii kadar Allah’n katnda deeri vardr.’

Fakat bize göre istekle Allah’a itaat eden kii (kânit, kunût), Al-

lah'n kulu olmas yönünden ibadet etmelidir. Yoksa Allah’n itaat

edenlere vaad ettii sevap ve ecri elde etmek için itaat etmemelidir.

Böyle biri için gerçekleen ecir ise, onun istekle itaat etmesini salayan

hal bakmndan deil, talep ettii amel bakmndan gelir. Allah Teala

Peygamberin elerinden secde edenler hakknda öyle buyurur: ‘Onlar-

dan kim istekle Allah'a itaat eder ve iyilik yaparsa, ödüllerini veririz

d

20 '

Ödül, kadnlarn yapm olduu sâlih amele aittir ve bu ödül Allah Te-

ala’nn haklarnda söylemi olduu ‘Ey Peygamberin hanmlar! Kim siz-

den açk bir kötülük yaparsa, onun azab iki katdr’202 ayetinin karln-
da iki kattr. Bu, Hz. Peygamberin üstün konumu ve çirkin davran

yapmann arlndan kaynaklanr. Bu nedenle ödülleri de katmerle-

mitir. Bu ödül, onlarn yapt sâlih amel ve peygamberin konumun-

dan kaynaklanr. Öyleyse kunût (istekle itaat), ödülden soyutlanmtr,

çünkü o, ödülden daha büyüktür. Kunut, yükümlülüe bal deildir,

sadece hakikat onu talep eder ve o dünya ve ahirette kula elik eden bir

haldir. Bu nedenle, dünya ve ahirette Allah
‘

Göklerde ve yerdeki herkes
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Rahmana kul olarak gelir
’203 buyurur. Kastedilen, kyamet günüdür.

Öyleyse yükümlülük âleminde kunut kullukla beraberdir, ödülle bera-

ber deildir. te istenilen kunut budur Hak kendisine itaat ederken

kulunu bu itaate neyin sevk ettiine bakar. Bu nedenle Allah ‘Allah için

ibadet yapnz3204
diye emretmitir. Burada itaatin sebebi olarak ecri dile

getirmedii gibi kunutu da ancak kendisinden dolay yapmay emret-

mitir, baka bir nedenden dolay deil. te Allah’a istekle itaat eden

erkek ve kadnlar (kânit ve kânite) bunlardr.

Velîlerden bir grup ise, doru sözlü ve doru halli erkek (sâdikûn)

ve kadnlardr (sâdikât). Allah, onlarn hepsinden raz olsun! Onlar

söz ve hallerindeki doruluk nedeniyle dost edinmitir. Allah
<

Allah'a

verdikleri sözde doru olanlar
’205 demitir. Bu, hallerin doruluundan

kaynaklanr. Sözdeki doruluk ise, malum olduu üzere, verilen habe-

rin doru olmasdr. Halin doruluu, balangçta yerine getirilen ey-

dir ve vefann zirvesidir. Çünkü bu davran, nefse ar gelir. Öyleyse

hal ve vefada doruluk, güçlü ve kuvvetli kimselerden, özellikle sözde

böyle olanlardan meydana gelebilir. Çünkü bir insann ‘fe’ harfiyle dile

getirdii bir sözü aktarrken ‘fe’nin yerine ‘vav’ harfini koyduunda, bu

gruptan saylmazsn. Bu makamn ne kadar güçlü ve srl olduuna

dikkat ediniz!

Bir haberi anlam bakmndan aktardnda, onu anlam bakmn-

dan aktardn söylemelisin. Bu dununda, dinleyenin nezdinde anlam-

ca aktarman yönüyle doru sözlü olurken aktardn aktarman bak-

mndan doru sözlü diye isimlendirilemezsin. Çünkü aktarmda bu-

lunduun kiinin sözünü aktarmamsmdr. Yalanc diye de isimlendi-

rilemezsin, çünkü dinleyene sadece anlam aktardn bildirdin. Böyle

bir durumda dinleyene, rivayette bulunduun kiinin anlayn deil,

kendi aktardn bildirmi olursun. Öyleyse peygamberden ya da sö-

zün ait olduun kimseden deil, kendi anlayn aktarman yönüyle

dinleyen nezdinde doru sözlü saylrsn.

Bu noktada doru sözlülük güçtür ve insanlarn çok az bunun

hakkn verebilir. Bunun yegâne istisnas dinleyiciye sözü anlam bak-

mndan aktardn bildiren kiidir. Böyle bir insan yükümlülükten

kurtulur. Haldeki doruluk, daha kolaydr. Ne var ki o, nefslere çetin

gelir, çünkü o, kendisine söz verdii kimsede sözlemesini yerine ge-
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örmeyi gerektirir. Allah cezay dorulua ve onu istemeye bititirmi

ve öyle buyurmutur: ‘Allah doru sözlüleri doruluklar nedeniyle ödül-

lendirir .’206 Fakat bu, onlara doruluklar sorulduktan sonradr. Doru
söyledikleri sabit olunca, Allah da kendilerini ödüllendirir. Ödülleri ise,

kendilerine vaad ettii eydeki doruluudur. Baka bir ifadeyle doru-

luun karl, ilahi doruluktur. Amel ve sözün doruluunun kar-

l, o amel ve sözün gerei olan karlna göre verilir. te karln
anlam budur.

Doruluun sorulmasna gelirsek, doruluk, onlara izâfe edilmesi

bakmndan sorulacaktr. Allah ‘onlarn doruluklarndan’ demi, ‘do-

ruluk’ dememitir. Doruluk sorulduunda doru sözlü insan ‘doru

sözlülüü’ -kendisine deil- Rabbine izâfe eder ve bunda da dürüst

olursa, itirazdan kurtulur. Doruluu Rabbine izâfe etmesindeki do-
ruluu, dünya hayatnda doru söylemesinin Allah’tan meydana gel-

mesidir. Çünkü doru sözlü, Allah’tr ve u ayetin hükmü budur: ‘Al-

lah’tan baka güç ve kudret sahibi yoktur.’ Kuvvet Allah’a ait olduun-

da -ki kuvvet doruluk demektir-, onun kula izafesi, onda yaratlmas

ve bilfiil bulunmas yönündendir. Hak insana doruluunu sorup da

dünyada sözünde ve fiilinde doru ise, bu doruluun Allah sayesinde

kendinden ortaya çktn söylediinde, soruya verdii cevapta da

doru söylemi olur. Bu cevap orada Allah nezdinde kendisine yarar

salar, doru sözlülerle haredilir ve doruluu kantlanm olur.

Bu husus, doruluk makamnn içerdii en kapal konulardan bi-

ridir ve pek çok yanllk burada ortaya çkmtr. öyle ki; Mürit ya da

arif, içinde gerçeklemi bir anlam ifade eden bir söz söyler. Bu ibare-

nin gücünde ise, o anlama delalet etme gücü olduu kadar o vakitte

gerçcklccnlcrdcn daha üstün baka anlamlara delalet etme gücü de

vardr. Sonra ayn ahsa baka bir zaman lafzn genel anlamndan kapa-

l bir anlam parldar. Bu ise, daha önce dile getirdii anlamdan daha

güzel, ince ve üstündür. Bu sözü açklamas istenildiinde ise, ilk laf-

zyla deil, ikinci halde ortaya çkan anlamna göre açklar. Bu durum-

da ise ilk ortaya koyuu bakmndan yalanc, sözün delaletinde doru
sözlü saylr. Doru sözlü öyle der: ‘Bana bir anlam göründü, ben

onu bu ibareyle ifade ettim ya da ona bu ibareyi giydirdim. Sonra bu

ibarenin medlulüne baktmda, kendisinden daha üstün bir anlam pa-

rldad, ben de ikinci halde birinci sözü braktm.’ Ârif bundan baka
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bir ey söylemez. B hal, nefslerin gizli bakanlk duygusu ve dünyada

yükseldik arzusundan kaynaklanr. Halbuki Allah ‘yeryüzünde yüksel-

mek isteyenleri’ knamtr.

Arif bu tehlikeden uzaklamak ve içinde bulunan bir anlam

(mânâ) dile getirmek isterken doru sözlü olmak istiyorsa, dile getirir-

ken lafzn içerdii ve Allah’n bilgisinde bulunan bütün anlamlar ‘Al-

lah’tan aktardn’ akimda tutmaldr. Lafzn içerdii anlamlardan biri

de, kendisi için gerçekleen anlamdr. Bunu akimda tutup Allah’n

kendisine ihsan ettii lafzn gösterdii anlamlardan biri parldadnda,

onu açklarken doru sözlü olur, çünkü bu anlam genel ve belirsiz bir

ekilde açklamak istemiti. Çünkü o Allah'n bilgisinde bu sözün tam

olarak neye delalet ettiini bilemez. Böyle bir sözü, her defasmda ak-

lnda' tutmak, insan etkisi altna alan gaflet ve yanlma nedeniyle de

güçtür.

Öyleyse insan, kendisini öyle bir düünceye altrmaldr. Böyle

bir düünce, murakabe ve Hak karsndaki huzur halini sürdürmede

yararldr. Yolumuzun mensuplarnn büyük ksm doru sözlü insanla-

rn dikkatini çektiim bu hususlarn farknda deildir, çünkü onlar,

bunun anlamn tam olarak incelememitir. Bazen onun bir üphe ol-

duunu zannederek, kendisinden kaçmlardr, halbuki gerçek öyle de-

ildir. Bilakis o, Allah karsnda insann edebinin ve saygsnn zirvesi-

dir. Çünkü bu durumda insan Allah’n bilgisindeki eyi, ifade etmekte-

dir. te bu, kendisini kullanan kimse için, bu hastala yarar salayan

ilaçlardandr. Allah bizi ve dinleyenleri onu ve benzerlerini kullanmada

baarl etsin!

Velîlerden bir grup, sabreden erkek ve kadnlardr. Allah, onlar

sabrlar nedeniyle dost edinmitir. Onlar, Allah karsnda herhangi bir

zaman snrlamas olmakszn nefslerini tutmu, Allah da bu davranla-

rnn karlm zaman snrlamas olmakszn vermitir. Allah
c

sabre-

denlerin ödülleri hesapsz verilecektir’
307 buyurarak onlar adna bir vakit

belirlememitir. Çünkü onlar sabrederken bir vakit belirlememiti ve

onlarn sabrlar, sabrn gerektirdii bürün mertebeleri içermitir. O
halde, onlar nefslerini emredilen eyi yapmaya hapsettikleri gibi yapl-

mas yasaklanm eyi yapmamak için de hapsetmilerdir. Onlar, bir

vakit belirlemedii için, ücrette de bir vakit belirlenmemitir. Onlar,
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bela ve skntlar kendilerine ulannda, bu belay kaldrmak için ba-

kasnn duas ya da efaati ya da -bela düzelmesi tbba bal bir hastalk

olduunda- tp gibi bir yöntemle giderilmesinde Allah’tan bakasndan

yardm istemekten kendilerini geri tutmulardr.

Skntlar kendilerinden kaldrmas için Allah’a ikâyette bulun-

mak ise sabra zarar vermez. Dikkat ediniz! Eyüp Peygamber kendisine

ulaan belay kaldrmasn Rabbinden istemiti:
‘
Bana zarar temas etti,

sen merhametlilerin en merhametiisisin!
,m Yani bana zarar ulat. Böylece

Eyüp Rabbine ikâyette bulunarak, öyle demiti: ‘

Merhametlilerin en

merhametlisisin!”
09 Bu ifade, sebeplerin ortaya konuluunu kabul etmek

anlamna gelir ve belay kaldrmas hususunda Rabbine ikâyette bu-

lunmaktadr. Rabbi de onun duasn kabul etmi, içinde bulunduu

güçlüü kaldrm, ‘
Biz onun duasn kabul ettik”

10
ayetiyle dc duasnn

belann kaldrlmasyla ilgili olduunu ortaya koymutur. Allah onun

çektii sknty ortadan kaldrm olsa bile, onun sabrm övmü, bu

konuda tanklk etmi ve öyle buyurmutur: ‘Biz onu sabreden olarak

bulduk. O ne güzel kuldu. O bize çok yönelirdi.” 11 Yani kendisini snad-

mz hususta, daima bize yönelirdi. Allah Eyüb’ü kulluu nedeniyle

de övmütür. Zararn kaldrlnda ve belann almasnda Allah’a dua

etmek bu yolda hedeflenmi meru sabrla çeliseydi, Allah Eyüb’ü

‘sabreden’ diye övmezdi. Halbuki Allah onu sabrla övmütür.

Kulun kendisine ulaan belay kaldrmada Allah’a dua etmemesi,

bize göre, Allah karsnda bir saygszlktr, çünkü böyle bir davranta

insann bulduu sabr ve güç karlnda ilahi kahra kar koyma ko-

kusu vardr. Ârif öyle der: ‘Alayaym diye beni acktrd.’ Ârif sabr

gücünü kendisinde bulsa bile, zayflk kulluk ve sayg mertebesine ko-

ar, çünkü bütün güç, Allah’a aittir. Bu nedenle kendisine ulaan bir

belay kaldrmasn Rabbinden ister ya da -belann gerçekleme imkân

varsa- kendisini ondan korumasn ister. Böyle bir davran, kadere raz

olmayla çelimez. Çünkü bela, kaza deil, takdir edilen eydir. Böyle

bir insan kadere raz olurken kaderin gerei olan eyin karlnda
Rabbine dua eder. Bu durumda ise, hem raz olan hem de sabreden

olur. te bunlar, Allah’n kendilerini övdüü sabredenlerdir.

Velîlerden bir grup ise, huu sahibi kadnlar ve erkeklerdir. Allah,

onlar kendilerini zelil eden kulluktan kaynaklanan huu nedeniyle dost
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edinmitir. Bu korkunun nedeni, dünya hayatnda Rabligin kalplerin-

deki otoritesidir. Onlar Allah’n o esnada kalplerinde yaratt gizli bir

uçtan Hakka bakarlar. Söz konusu uç, onu alglayabilecek herkesin al-

gsndan gizlidir. Hatta bu baklarn -kendileri de deil- sadece Allah

anlayabilir. Dünya hayatnda bu durumdaki bir erkek ya da kadn, Al-

lah’tan huu eden kiidir. Bu nedenle huu, bir açdan kunût’a (istekle

Allah’a itaat) benzer. u var ki kunûtta art olan ilahi emir iken, huu-

da art, zâttan kaynaklanan tecellidir. Her iki nitelik de kuldan kaynak-

lanr. O halde, bunlar ancak kulluu ve kulluk duygusu hâlis olan kim-

se yerine getirebilir.

Huu’nun organlarda -ki harekeder onlarladr- onaya çkan bir ha-

li varken kalplerde gizli bir hali de vardr. Böylece huu dta dinginlik

meydana getirirken içte bir sebat meydana getirir. Knût ise, dta
emirlerin gerei olan hareket ve duraanl onaya çkartr. Knût sa-

hibi bir de huu sahibi olduunda, emir hareket etmeyi gerektirdiinde

bile, zorunlu olarak duraanlkta hareket eder. Böylece kunût içte ne-

feslerden daha gizli bir takm deimeler oluturur. Bu deimeler

bâtn âleminde ortaya çkan ilahi emirlere göre ardktr. Bâtnda

kunût halindeki huu sahibi, kendilerini huu sahibine görünen halin-

den çkartmayacak ekilde, kalbe gelen emirleri kabul edici olarak sabit

halde durur. Huu ve kunût, Allah’n baarya erdirdii kullarndaki iki

karde haldr.

Velîlerden bir grup da, sadaka veren kadnlar ve erkeklerdir. Allah

kendilerinden raz olsun! Allah, varisleri yapt mallardan bakalarnn

muhtaç olduu eyleri cömertçe versinler diye, onlar cömertliiyle

dost edinmitir. Onlar kendisiyle zengin olduklar için, Allah yarattk-

larn kendilerine muhtaç etti. Binaenaleyh güzel söz de sadakadr. On-

lar çalmak için deil, vermek için çalan kimselerdir. Bu durum, on-

larn bu konuda (Hak tarafndan) zorlandklarna delildir. Onlar, bu

cömertliin kendilerine deil, Allah’a ait olduuna bakar ve sahip ol-

duklar eyler hususunda bir iddiada bulunmazlar. Dolaysyla insanlara

ya da hayvan veya beslenen bir ey gibi Allah’n herhangi bir yaratt

eye ulatrdklar nimeti baa kakmazlar. Onlar, sadece ellerindeki bir

emaneti hak sahibine ulatrmaktadrlar. Verdikleri nedeniyle de, ba-

kalarna iyilik yaptklarn düünmezler. Bu hal ile övünmezler. Sadece

bunu sürekli yapar ve onu düstur edinirler.
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Bu nitelikte arifler iki ksmdr: Bir ksm, verdii eyin kimin hak-

k olduunu da görerek verir. Çünkü Allah yararlanlan eyleri kendi

için yaratmad, yaratm olduklarn yarattklar için yaratt. Hak ediin

anlam! budur. Dier snf ise, nimeti Yaratan’n seçiminde özgür oldu-

unu müahede eder. Onlar, bütün halkn sadece Allah’a kulluk için

yaratldm görür. Bu nedenle Allah ‘Her ey O’nun övgüsünü tespih

eder ve O’na secde eder
'311 buyurur. Sadaka eyleminde baz yaratlmlar

-birincil amaçla deil- dolayl olarak dierlerine ulatrlmaktadr. Bu-

rada birinci ya da ikinci denilecek bir amaç da yoktur, fakat hakikaderi

anlatan ibareler bu gibi ifadelere yol açmaktadr.

Allah’n sadaka verenlerin içinden bir takm kullar vardr ki, Hak

onlar bu iki tabaka arasmda yerletirmitir. Onlar, sadaka verirken sa-

daka verilenind varlnn baki olmas için, hak edie bakarlar. Bu sa-

yede o yaratlm olan, yaratlnn sebebi olan Rabbine tespih ve öv-

güsünü sürekli yapabilir. Fakat bu, bekas yeme ve içmeye bal kimse

söz konusu olduunda, onun yiyen ve içen olmas bakmndan deil-

dir. Bu durum, haketmeyle meydana gelmez. Haketme, bekann sebe-

bidir ve onun vesileleri pek çoktur. Sonra bu ikisinden ortaya çkan

üçüncü tabaka, iki gözle birden bakar. Bu ise, zâtnn gerei yönünden

Hakka bakmaktr. Böylcce onlarda seçim kalkar. Onlar, ilahi mazharla-

nn tespih eden olduklarn görür. Dolaysyla Allah’ ancak kendi tes-

pih eder ve O’nu ancak kendisi över. Bu övgü, övgü kazanmak için

yoksunluktan kaynaklanan bir övgü deil, kendisinden kaynaklanan bir

övgüdür. Bunlar, dierlerine göre, sadaka verenler ismine daha layktr.

Çünkü onlar, d varlklarn kabul etmi, hükmünü reddetmilerdir.

Hidayete ulatran Allah’tr!

Velilerden bir grup ise, oruç tutan erkek ve kadnlardr. Allah, on-

lar ‘kendilerini tutma’ özelliiyle dost edinmitir. Bu davran, onlar

için Allah katnda yükseklik salar. Onlar, Haklan uzak tutmalarm

emrettii her eyden nefslcrini ve organlarn uzak tutarlar. Bu tutma

emrinin bir ksm vacip, bir ksm menduptur. Allah Teala, bu grup

hakknda ‘Sonra orucu geceye tamamlayn'1 ' 3 buyurur. Bu ifade, ehadet

âleminde oruç tutmann vaktinin belirlenmesine dikkat çeker ki, bu va-

kit gündüzdür. Gece, gayb için verilmi gerçek bir örnektir. Gayb âle-

mine elik etme derecesine ulatklarnda -ki gece diye ifade edilir-, ar-

tk kendini tutma ortadan kalkar. Çünkü nefsi ve organlar tutma ya-
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saklanm eylerde olabilir. Bu ise ehadet âlemindedir. Gayb âlemi ise,

yasaksz emirdir ve bu nedenle ‘emir âlemi’ diye isimlendirilmitir.

Gayb âlemi, soyut akl demektir ve gayb âleminde ehvet yoktur. Do-

laysyla gayb âleminde yükümlülük adna bir yasak yoktur. Öyleyse bu

insanlar, yüce kitabnda Allah’n kendini övdüü gibidir. ‘Onlar kendi-

lerine emrettii ilerde Allah’a asi olmaz ve kendilerine emredileni yapar-

lar.'’
21* Allah, herhangi bir konuda onlar adna bir yasaktan söz etme-

mitir. Çünkü onlarn hakikaderi, bunu gerektirmez.

nsan ‘oruç
5

tutarak beeriliinden akima yükseldiinde, hiç kuku-

suz, gündüzü kemâle erer, yasaktan ayrld için de ‘tutma’ ondan ay-

rlr, aklyla emir âlemine katlr. Bu durumdaki bir insan, kendisinde

ehvetin bulunmad ‘srf akPdr. Baknz! Hz. Peygamber onun hak-

knda öyle buyurur: ‘Gece buradan geldiinde, gündüz uradan dön-

düünde ve güne battnda, oruçlu iftar etmitir.’ Hz. Peygamber

‘güne ehadet âleminden batp akl âlemine doduunda, oruçlu iftar

eder’ demektedir. Baka bir ifadeyle, artk yasak kalmam ve engel or-

tadan kalkmtr. Çünkü onun akl. Hakkn geri durulmasn emrettii

eyle beslenmemitir. Beslenme, onun doasnn paydr. Bunu bilme-

lisin!

Durum, bu tarzda olup insan doasnn hükmünden Hakkn (yar-

dmyla) yükselir. Tecelli ise, düüncesinin hükmünden onu yükseltir,

çünkü fikir, unsurdan oluan doann bir hükmüdür. Bu nedenle, me-

lekler düünmez, fakat unsur kaynakl doadan ve akldan oluan insan

düünür (fkr). Öyleyse akl, nefsi bakmndan tecelli sahibidir. Bu du-

rumda insan, hayale elik eden doal düüncenin düüklüünden yük-

selir. Hayal ise, duyudan ve duyulurdan (bilgisini) alr. air öyle der:

Düüncenin verdii sknty cesaretle at hiryana

Gün yükselip (savm) ortaya çktnda

Yani gün yükseldiinde demektir. Bu (kendini) ‘tutma’ halinde

yükselmeyen kimse, bizim sözünü ettiimiz istenilen ‘oruçlu’ deildir.

Allah’ bilenlerin ve ehli olanlarn orucu böyledir.

Yetmi sekizinci ksm sona erdi, onu ‘Velîlerden bir grup ise Al-

lah’n snrlarn koruyanlardr’ (bahsiyle balayan) yetmi dokuzuncu

ksm takip edecektir.



[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
YETM DOKUZUNCU KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

(Allah’n snrlarm koruyan velîler)

Velîlerden bir grup Allah’n snrlarn koruyan erkek ve kadnlar-

dr. Allah, ilahi korumayla onlar dost edinmi, onlar da korumalar ge-

reken eyi bu sayede koruyabilmitir. Onlar, Allah’n zikrettii iki k-

smdr: Birisi,
£
cinsel organlarn koruyanlardr.

'

21S Böylece Allah belir-

lemi ve anlam daraltmtr. Dierleri ise ‘Allah’n snrlarn koruyan-

lardr.
,2U‘ Burada ise genelletirmitir. Allah snrlarn koruyanlar hak-

knda öyle buyurur: ‘Bu konuda sabredenleri müjdele!'
217 Onlar nefs-

lerini snrlarda tutanlar ve snrlar amayanlardr. Cinsel organlarn

koruyanlar hakknda ise öyle buyurmutur: ‘

Allah onlara bir mafiret

hazrlamtr.'1 "1 Mafiret, örtü demektir. Çünkü cinsel organ, örtülme-

yi gerektiren avret yeridir. Öyleyse bu ifade, bir gerçei bildirmektedir.

Allah Teala öyle buyurur: ‘5ize ayp yerlerinizi örten elbise indirdik.'
119

Onu kskanarak örter. Ardndan öyle buyurur: ‘Takva elbisesi.'
120 Sa-

knma (takva), örtü demektir, çünkü onunla saknlmas gereken ey-

den saknlr. Allah’n takvay elbise yapmas, onun bir örtü, örtünün

de mafiret olduuna dikkat çeker. Avret, yönelen demektir: (Bâtnî

yorumda) kendinden ve varln görmekten Hakka yönelen. Hak,

kendisiyle ilikilendirilen çirkin özellikler nedeniyle, O’na saygmm ge-

rei olarak avret mahallinin örtülmesini emretti ve onu örtülü-gizli sr-

lardan yapt. Dikkat ediniz! Nikâh ‘sr
5
diye isimlendirildi. Allah Teala

*onu sr olarak vaadlemeyin'121 buyurmutur. Bütün bunlar, örtünmeyi

dile getirir. O halde, snrlar korumada sabrl davranp onlar örten

kiiyi Allah, bu hakikatin gereiyle örtecektir.

Bilmelisin ki, koruma iki türlü olduu gibi ehli de iki tabakadr.

Bazen iki koruma tek bir ahsta biraraya gelebilecei gibi bir koruma
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bir grupta meydana gelebilir. Bu nedenle Allah bu ikisini ayrtederek,

bir grup hakknda serbest kullanm, baka bir grup hakknda ifadeyi

daraltmtr. Sonra Allah’n snrlarn korumann haklarnda genel ola-

rak kullanld tabaka da genel olarak iki tabakadr. Birisi zatî snrlar

bilir ve orada durur. Böyle bir insan âlim, hakim, müahede eden, ke-

feden ve jclim-goz sahibidir. Bu makamn sahibi, bazen belirli bir yön-

tem sahibi olmayabilir, çünkü insanlk bunu gerektirir. Bir ksm ise,

belirlenen snrlar bilir, zât snrlar bilemez. Bir ksm ise, belirlenen

snrlar ve zât snrlar bilir. Bunlar, nebiler, resuller ve peygamberin

takipçilerinden Allah’a basiret üzere davet edenlerdir. Onlar, kendileri-

ne Allah’n zatî ve belirlenmi snrlarn ‘koruyanlar’ isminin verilme-

sinin uygun dütüü kimselerdir.

Cinsel organlarn koruyanlar iki snftr: Bir ksm cinsel organn

korumas emredilmi eyden uzak tutar. Fakat bu ksm, üahi emirler

ve Rabbani hikmetler nedeniyle tevik edilen yerlerde de onu kullan-

maz. Söz konusu hikmederin en önemlisi, Allah’a yaklama amacyla

‘türün kornmas’dr. ikinci ksm -akl doasna baskn geldii için-

kendini korumak amacyla cinsel organn korur. Bu kii, âdet (sünnet)

sahiplerinin bu konudaki teviklerinden de habersizdir. Ona bir göz

açlr da cinsel ilikinin tevik edilmesindeki gerçek hikmeti örenirse,

onu iaret ettiimiz ekilde korumaz. eriata göre davranan ise, cinsel

organn korur ve dolaysyla ona da bir açlma meydana gelir. Fakat

bunun böyle olmas, korumayla birlikte, himmetin de var olmasna

baldr. Himmet olmazsa, bazen bu makama ularken bazen ulala-

maz. Allah bizi zatî ve belirlenmi snrlarn koruyanlardan eylesin.

Her eyi koruyan Allah’tr.

Velîlerden bir grup ise Allah’ çok zikreden erkek ve kadnlardr.

Allah kendilerinden raz olsun! Allah kendilerine zikri ilham etmekle

onlar dost edindi. Onlar »Allahi zikreder, buna kar Allah da onlar

zikreder. Bu durum, el-Ahir ismiyle ilgilidir. Allah’n kulu zikretmesi,

kuluna merhameti demektir. Burada kul ilk, Hak kincidir. Allah Teala

öyle buyurur: ‘Beni zikredin, ben de sizi zikredeyim’ Kutsi bir hadiste

de öyle denilir: ‘Beni içinden zikredeni, içimden zikrederim, topluluk-

ta zikredeni ondan daha hayrl bir toplulukta zikrederim.’ Baka bir

kutsi hadiste ise ‘Bana bir kar yaklaana, bir arn yaklarm’ buyurur.

Bir ayette Allah Teala öyle buyurur:
(Eana uyun ki, Allah sizi sevsin

”22
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Öyleyse kevnî bir makamdan sonra gelen her ilahi makam, el-Ahir is-

minin tezahürüdür. Allah Teala ‘O size salât (merhamet) eder’
123 buyu-

rur. Burada i, iki isim arasnda gider gelir: el-Evvel ve el-Ahir. Kulun

hakikati, bu iki ismin hükmünün mazhandr. te bu Kûfelilerin ‘imad’

diye isimlendirdii ‘fasl’ sanandr. Örnek olarak ‘Künte ente rakib

aleyhim’ ayetini verebiliriz (‘Sen onlarn üzerinde vekil idin’
214 ayetinde

‘sen’ kelimesinin ayr kullanm).

‘mad’ sanan kul üzerinde kullanlmasayd, iki ismin otoritesi orta-

ya çkmazd. Çünkü burada hakikat birdir, (iki eyin bir olmas anla-

mnda) birleik deildir. Kulda ise bir deil, birleiktir. Öyleyse mutlak

birlik, Allah’a aittir. Birleiklik ise Allah’a deil, kula aittir. Kul -

kendisiyle deil- bakasyla bilinebilir, dolaysyla onun hiçbir ekilde

mutlak birlikte kokusu yoktur. Hak adna ise, mutlak birlik akledilirdir.

Bazen de göreli olarak akledlir, çünkü hepsi O’nundur, hatta hepsi

Hakür. Burada ‘çokluk tümlüü’ (külliyetü cem’) yoktur. Bilakis mut-

lak birlik hakikatinden ancak çokluk çkabilir. Bu ise Hakkn mertebe-

sinde geçerlidir. Akim yargsnda ‘birden sürekli bir çkar.’ Hakkn
mutlak birlii ise, bundan farkldr, çünkü çokluk ondan meydana ge-

lebilir. O’nun birlii, akln yargsnn ve bilgisinin ardndadr. Öyleyse

akim birlik anlay, ondan bir çkmasn gerektirir. Hakkn birlii ise

bu yarg altna girmez. Hükmü ve hüküm vereni yaratan biri, nasl

olur da hükmün altna girebilir ki? ‘Allah'tan baka ilah yoktur. 0, aziz

ve hakimdir!’
22*

Zikir en üstün makamdr. Zikreden ise, dier makam sahiplerine

üstünlüe sahip bir adamdr. Allah Teala öyle buyurur:
‘
Erkekler ka-

dnlar üzerinde bir derece sahibidir.’
226

Zikir nedeniyle diiliin zdd olan

‘zeker’ (erkek) diye isimlendirildi. Öyleyse erkek etkin, kadn edilgen-

dir. Bu iliki, Âdem karsnda Havva’nn durumuna benzer. Hakkn
ikinci (musallî) olmas yönünden senin zikrin nedeniyle (seni) zikret-

mesine dikkatini çektik!

Havva ise, beerî bir erkekten meydana geldi. Havva'nn kendin-

den meydana geldii Âdem,d halamndan insan, hakikati halamn-

dan ilahidir. sa ise, beer sürerine girmi melekî ve ruhsal bir erkekten

meydana geldi. Öyleyse Havva'nn zikri sûret bakmndan yetkin,

sa’nn zikri ise, üahi mertebeye göre yaratlm beer sürerinde tecelli
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eden meleklik nedeniyle yetkindir. sa suret ve ruhu biriktirerek tam

bir yaratl olmutur. Onn d beer, içi melektir. O, Allah’n ruhu

ve kelimesidir. ‘Mesih Allah’a kul olmaktan ya da dier melekler Allah’a

kul olmaktan çekinmez
’127 Yani, Allah için izzetle zuhur eden kullara?

Onlar, Allah için onlarn izzetinin altnda zelil kalrlar. Çünkü zillet,

ancak onun ortaya çkmasyla gerçekleir. O halde aziz olan yaratklar,

Hakkn izzetinin mazhardr. Tevazu sahibi ise yaratklarn otoritesi al-

tnda tevazu gösterir. Gerçekte yoksul, yaratlmlarn zenginlerine

muhtaç olan kimsedir. Çünkü yaratlmn zenginlii Hakkn nitelii-

nin bir mazhardr. Yoksul ise ona muhtaç olan ve mazharn kendisin-

den perdelemedii kimsedir. Sadece Allah’a ait olabilecek bütün ilahi

yüce niteliklerin mazhar da yaratlmlarda ortaya çkar. Çünkü Allah’

bilenler ancak O’nun otoritesi altnda ezilebilir. Bunu ise, Allah’ bilen-

ler bilebilir.

Arif olduunu iddia eden bir insan ve onun kendinde gördüü iz-

zet ve üstünlükleri nedeniyle hemcinslerine kar gururlandn göre-

bilirsin. Bilmelisin ki böyle bir insan arif olmad gibi zevk sahibi de

deildir. Bu durum ancak Allah’ çokça zikreden erkek ve kadnlarda

meydana gelebilir. Baka bir ifadeyle her durumda Allah’ çok zikreder-

ler. te ‘çok’ kelimesinin anlam budur. Çünkü insanlarn bir ksmnda

bu hal belirli vakitlerde ortaya çkarken sonra perdelenir. Bu perde-

lenme onlarn bu marifetinin zevkten kaynaklanmadn gösterir. Bu

marifet tam bir bilme deil, hayal, kuruntu ve taklitten kaynaklanr.

Bunu bilmelisin.

Velilerden bir grup ise tevbe eden erkek ve kadnlardr. Allah on-

lardan raz olsun! Allah, her durumda ya da bütün makamlara yaylan

tek bir halde kendisine yönelmeleriyle onlar dost edinmitir.

Bilmelisin ki, Allah kendisini et-Taib (dönen) diye deil Tevvab

(çokça dönen, tövbeleri çok kabul eden) diye isimlendirmi, tevbe

edenlere duyduu sevgiyi dile getirerek öyle buyurmutur: ‘Allah çok

tevbe edenleri sever.’ Onlar Allah’tan Allah’a dönenlerdir. Bakasndan

Allah’a dönen ise, özel anlamda tövbekardr. Çünkü bu özellikteki bir

insan bakasndan tek bir hakikatte dönmütür. Kendisinden kendisine

dönen ise, tek bir hakikatteki isimlere döner. stenilen de budr. Bir

insan Allah’ severse, Allah da ‘onun duymas, görmesi, eli, aya ve di-



Yetmi Dokuzuncu Ksm 183

li olur.’ Bunun yan sra, ‘bütün güçleri ve güçlerin yerleri haline gelir.’

Baka bir ifadeyle Allah, onun güçleri hatta güçlerinin mekânlardr.

Öyleyse kulunu severken Allah, gerçekte kendisini sevmitir. Bu ise,

bakasn sevmekten daha güçlü bir sevgidir. Çünkü burada bakasn

sevmek, kendini sevmekten kaynaklanrken kendini sevmek bakasn

sevmekten kaynaklanmaz. O halde asl sevgi, bir eyin kendisini sevme-

sidir.

Allah ‘tövbe edenleri sever’ ve Allah et-Tevvab’dr. Tövbe edenler,

et-Tevvab isminin tecelli ettii yerdir. Bu isim, kendisini görür ve ken-

disini sever. Çünkü O, güzeldir vc dolaysyla güzeli sever. Âlem

O’nun mazhardr. O halde Allah’n sevgisi, sadece kendisine ilimitir.

Çünkü suretler O’ndan ortaya çkt. Kulun hakikati ise, ilahi ilgide bo-

ulmutur. Tövbekar kul, (emre) muhalefetten Allah’a dönmütür. Bin

kere bile dönse, yine muhalefetten bir hakikate döner. Kul tövbeyi ka-

bul edicidir. Çok tövbe eden ise, her an ve her nefes, emrine uyarak Al-

lah’tan Allah’a döner. Hatta tövbe gerçekte ancak böyle olabilir. Bu ni-

telikteki birinden görünüte bir itaatsizlik ortaya çksa bile, bu durum,

kendisini kukuya düüren ekle bakan insann bilgisizliinden kaynak-

lanr. Söz konusu kii, bu insann kendisiyle ayn hükümde biraraya

geldiini zanneder. Halbuki o kiinin hakknda ‘dilediini yap’ denilen-

lerden olduundan habersizdir. Böylece bakasna yasaklanan ey, ona

mubah klnmtr. Sonra bu durum kendisine açklanr ve öyle der:

‘Ben seni baladm’ denilenlerden olduundan haberdar deildir.

Bakasna yasaklanan, ona mubah klnmtr. Sonra bu durum kendi-

sine açklanr ve ‘sana mafiret ettim’, yani seni yasaklama hitabndan

gizledim.

et-Tevvab (ve bu ismin mazhar olan kul), sevilen olduu için, ya-

ratklar içinde bilinmeyendir. Seven, sevdiini kskanr ve bu nedenle

onu yaratklarm gözlerinden örter. Çünkü Hak bu insan kullarna gös-

terseydi, kullan onun içinde bulunan güzellik nedeniyle ona bakar ve

onu severlerdi. Onu sevdiklerinde ise, himmetlerini ona yöneltir, onun

da kendilerine yönelmesine yol açarlard. Bu durum u ilahi huydan

kaynaklanr. Allah Teala ‘Beni zikredin ki, sizi zikredeyim’, ‘bana uyun

ki sizi sevsin’ buyurur. Hakkn kuluna yönelmesinin nedeni, kulun

Hakkn emrine yönelmesidir. Yaratan’da böyle ise, yaratlm hakknda

ne zannedersin? Yaratlm insanlara daha hzla yönelir. Çünkü o, etki-
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ye açk bir yerdir. Kendilerinden çkan bu kabul nedeniyle, insanlar

onu sevebilir diye Allah onu gizlemi, böylece onu bilememilerdir.

Bunlar, ‘gayret (kskançlk) perdesi’ altnda gizlenmi gelinlerdir. Onla-

ra ‘günahkârlar’ denilir. Allah’a yemin olsun ki, onlar günahkâr deil,

korunmu ve saknlm kimselerdir.

Bu makam, ‘tövbeden tövbe’ makamdr. Baka bir ifadeyle, sahi-

bine ‘tevvab (çok tövbe eden)’ denilen bir tövbeyle tövbekâr’ diye hü-

küm verilen ‘tövbeden tövbe’ makamdr. air bu konuda öyle der:

‘Ey ud sahibi! Vur saznn teline

Bitkin düüren sesinden harekete geç

Karanln gömleinin siyahlna

Sabah verir rengiyle rengini.

Pek çok topluluk tövbe etmitir ama

Tövbeden ise bir ben tövbe ettim.’

Bizim de bu konuda ilkinden daha yetkin iarete sahip bir

msramz vardr:

Tövbeye bir kii ulamtr:

'Tövbeden tövbe’ eden; insanlar uyuyor

Kim halkn tövbesinden tövbe ederse

Amacna ular,fakat bilmez

Öyleyse tövbekarlar, hakikati söyleyen Kitabn sözleriyle Allah’n

sevgilileridir. O kitaba bâtl ne önünden ne ardndan girebilir. O, el-

Hakim ve el-Hamid’in indirdii kitaptr.

Velîlerden bir grup, temizlenen erkek ve kadnlardr. Allah onlar-

dan raz olsun! el-Kuddûs Allah, temizlemesi nedeniyle onlar dost

edindi. Onlarn temizlenii -fiili deil- zât temizliktir. Bu nitelik, bir

tenzih niteliidir ve temizlik için çalmayla ortaya çkar. Gerçekte ise

bu temizlik çabayla gerçeklemez. Bu nedenle Allah onlar sevmitir.

Çünkü temizlik, el-Kuddûs isminin gösterdii Allah’a ait zâti niteliktir.

Bu nedenle Allah, (temiz kullarn severken gerçekte) kendisini sevmi-
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tir. Buradaki durum, tövbekârlardakinin ayndr. Bu nedenle tek bir

ayette kendilerini birletirerek öyle buyurur: ‘Allah tövbe edenleri ve

temizlenenieri sever.’ Burada Allah, tövbenin temizlenme olmad ö-
renilsin diye, sevgisini açkça dile getirmitir. Bunun yan sra, her iki

guruba yönelik Allah’n davran bir olduu için, bunlar birbirine bi-

titirilmitir. Çünkü her ikisinde de Allah (tövbe edenleri ve temizle-

nenieri severken) kendisini sever.
,

I

Bilmelisin ki, bu yolda Allah’n velî kullarndan temizlenen kii,

kendisiyle Rabbinin huzuruna girmesinin arasna engel olan nitelikleri

temizleyen kimsedir. Bu nedenle, namazda temizlik emredildi. Namaz

yakarmak üzere Rabbin huzuruna girmek demektir. Kul ile Rabbinin

arama girmesine engel nitelikler, sadece Allah’a ait Rabbani nitelikler-

dir. Kulu Rabbine ulatran ve kendisiyle kulun temizlenebilecei her

nitelik, sadece kulun hak ettii niteliklerdir ve bunlar sadece kula ait

olabilir. Allah kuluna (seyr ü sülük süresince) kendisine özgü bütün ni-

telikleri kazandrsa bile -ki bu kaçnlmazdr- yine de Rabbin tecellisi

bakmndan kulun varl kendisine ait niteliklerle nitelenmeyi sürdü-

rür. Tecelli
c

zâhir’ olduunda, kulun üzerindeki niteliklerinin hükmü

de ‘zâhir’ olur. Bu tecellinin kulda ortaya çkan sonuçlarna örnek ola-

rak huu, korku, organlarn hareketsiziemesi, uzuvlarn dinginlii ve

zorunlu sarslma gibi halleri verebiliriz. Tecelli ‘bâtn’ olarak kalbine

olduunda ise, niteliklerinin hükmü de bâtnda ortaya çkar. Kulun bu

esnada Rabbani bir nitelikle nitelenip nitelenmemesi önemli deildir.

Baka bir ifadeyle onun hükmünün kulun dnda ortaya çkp çkma-

mas önemli deildir. Bunlara örnek olarak kahr, istila, kabz, ihsan,

sevgi, ilgi gibi durumlar verebiliriz.

Bâtnda kulluk nitelikleriyle tecelli, zorunludur ve temizlenenin

bâtn bundan hiçbir zaman ayrlmaz. Çünkü kalbin temizlii, kalbin

secdesine benzer: Bir kez temizlenip temizlik geçerli olduunda, hiçbir

zaman bozulmaz. Kalbin temizliinin yinelenmesi gerektiini ve te-

mizliini bozacak eylerin kalbe girebileceini -ki söz konusu ey ‘iç

konumas’dr ve kalbin temizliini (bozar)- kabul edenlerde kalb te-

mizlenmi deildir. Binaenaleyh kalbin temizlii ebedîdir. Bunlar, Al-

lah’n sevdii temiz kimselerdir. Bu temizlik, isau çabasyla kaza-

nlm bir haldir. Çünkü tefaul bab (taammül) bir fiilin gayrede ve

zorlanarak yapldr. Bu konudaki çabadan tövbe hakknda konutu-
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umuz ekilde konuacaz. Baar, Allah’tandr. O, doru yola ulat-

randr.

Velîlerden bir gaip, erkek ve kadn ‘hamd edenlerdir.’ Allah ken-

dilerinden raz olsun! Allah, onlar hamd niteliinin gereiyle dost

edindi. Onlar, ilerin sonuçlarnn ehlidir. Allah öyle der: ‘ilerin sonu

Allah'a aittir.'
228 O halde Allah’n kullar arasnda hamd eden kii, mut-

lak hamdde âlemin bürün dilleriyle gerekçeleen hamdin Allah’a ait ol-

duunu gören kiidir. Hamd edenlerin Allah ehli olup olmamas ya da

hamd edilenin Allah veya -insanlarn birbirini övmesi gibi- baka bir

ey olmas, durumu deitirmez. Gerçekte bütün övgülerin sonuçlar,

Allah’a döner. O halde, hamd hangi türde olursa olsun, bilhassa Al-

lah’a aittir. Allah’n Kur'an’da övdüü hamd edenler, balangçlarnda

ilerin sonlarn dikkate alanlardr. Onlar öne geçenlerdir. Böylelikle

daha balangçta perdelilerin hamdinin sonuçta vard eyle balam-

lardr. te bunlar. Hakkn diliyle müahede üzere hamd edenlerdir.

Velîlerden bir grup ise seyahat eden (erkek-kadnlardr) . Onlar,

Allah yolunda cihat eden erkek ve kadnlardr. Hz. Peygamber öyle

buyurur: ‘Ümmetimin seyahati, Allah yolunda cihattr.’ Allah öyle

buyurur: ‘Tövbe edenler, hamd edenler, seyahat edenler...
3229

Seyahat, geç-

mi toplumlarn ve yok olmu eski ümmetlerin izlerini ibretle görmek

için dolamaktr.

Bunun nedeni udur: Allah’ bilenler, yeryüzünün üzerinde Al-

lah'n zikredilmesiyle iftihar ettiini ve övündüünü bilirler. Onlar -

Allah kendilerinden raz olsun- bakasn tercih eden ve bakasnn ya-

rar için çalan kimselerdir. Onlar, yeryüzünün yaanlabilen ksmn-

daki insanlarn genelinin Allah’ zikreden birisinden yoksun kalamaya-

can görmülerdir. Yaanabilir olmaktan çkm helak olmu bölge-

lerde ise, Allah’ zikreden bir insan yoktur. Bu nedenle baz arifler, sa-

dece kendileri gibi olan insanlarn gidebilecei çöllere, deniz sahilleri-

ne, vadi içlerine, da tepelerine ve yamaçlarna -kendilerinden bir sa-

daka olmak üzere- seyahati alkanlk edinmilerdir. Ayrca onlar, Allah

Teala’nn birlenmedii ve içlerinde Allah’tan bakalarna taplan inanç-

szlarn topraklarna cihad adet edinmilerdir. Bu nedenle Hz. Pey-

gamber, bu ümmetin seyahatini cihat yapt. Çünkü inançszln olma-

d fakat içinde herhangi bir insann Allah’ zikretmedii bir yer,
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inançszln olduu ve Allah’tan bakasna taplan bir yerden daha az

üzüntülüdür. kinci yer, kâfir ve müriklerin yeridir. Böylcce cihat için

seyahat etmek, baka bir gayeyle seyahatten üstündür. Bunun art, Al-

lah’n seyahat esnasnda zikredilmesidir. Çünkü Allah’n cihatta zikre-

dilmesi, dümanla karlap müminlerin onlarn, onlarn ise müminle-

rin boyunlarn vurmasndan daha üstündür. Cihattaki amaç ise, kendi-

lerine taplan Allah’tan bakalarnn zikrinin yüceltildii yerlerde Al-

lah’n kelimesini yüceltmektir.

Bunlar, .seyahat edenlerdir. Onlarn büyüklerinden Yusuf el-

Muavir el-Cellâ ile karlatm. Yirmi yl düman toprana mücahit

olarak seyahat etmiti. Arkadalarmzn arasndan düman kalelerine

cihat edenlerden (ribat) biri de, Allah’a ibadet ederek yetimi, Ahmcd

b. Hümam b. ekkak denilen Cüimaniycli bir genç idi. Yann küçük-

lüüne ramen, adamlarn (rical) büyüklerindendi. Henüz bulu ça-
na ermeden kendisini bu yolda Allah’a vermi, ölünceye kadar bu hal

üzerinde kalma.

Velîlerden bir grup ‘rükû eden’ erkek ve kadnlardr. Allah kendi-

lerinden raz olsun! Allah onlar Kitabnda ‘rükû edenler’ diye nitele-

mitir. Rükû, hüviyeti yönünden ve izzet ve büyüklüünün ortaya çk-

t her yerde Allah için eilmek ve tevazu göstermektir. Çünkü arif

âleme, onun d varl yönünden deil. Hakkn niteliklerinin mazhar

olmas yönünden bakar.

Allah Teala öyle buyurur: ‘Allah her kibirli ve zorbann kalbini mü-

hürler .’250 Baka bir ayette ise
(Tat bakalm, (hani) sen aziz ve kerimdinm

der. Kutsi bir hadiste öyle denilir: ‘Büyüklük örtüm, azamet gömlc-

imdir. Kim bu ikisinde benimle didiirse onu yok ederim.’D varlk

yok olucudur, nitelik ise kalcdr. Rükû edenler,d varla deil, nite-

lie rükû eder. Onlar, büyüklüün kendi nitelikleri deil, Hakkn nite-

lii olduunu örenmitir. Bu nedenle de, o ikisi hakknda didime or-

taya çkmtr. Onlar, âlemden âlemin kendisinden bilmediini bilirler.

Büyüklük, ceberut, azamet ve izzet -ki bunlar el-Aziz, el-Cebbar, el-

Azim kullara kar el-Mütekebbir gibi isimler iddia eder- gerçekte ken-

di nitelikleri olsayd, Hak onlar knamaz ve cezalandrmazd. Nitekim

Allah zelil, korkak, hakir ve küçülmü iken onlar cezalandrmaz. Çün-

kü deersizlik, zillet ve küçüklük, (Rabbin deil) onlarn niteliidir.
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Allah kendi niteliiyle ortaya çkan cezalandrmaz. Hakk olan bir

eyle ortaya çkan Allah niçin cezalandrsn ki? Onlarn ceberut ve bu

anlamda bir özellikleri yok iken, kendisiyle zuhur ettiklerinde, Allah

kendilerini helak eder. Böylelikle arifler, söz konusu niteliin Haldun

nitelii olduunu ve Allah’n bedbaht yapmak istedii kimselerde orta-

ya çktm kesin olarak örenmilerdir. Buna karn ârifler, âlemdeki

kibirli ve zorbalara -onlarn d varlklar bakmndan deil, kendilerin-

de ortaya çkan nitelik nedeniyle- tevazu göstermilerdir. Çünkü onlar

her eyde Hakk görür. Hatta karlama esnasnda selamlamada ei-

lirken de durum böyledir. Bazen ârifler, selâmlarken kardelerine ei-

lirler ve önünde eilinen ahs da buna sevinir. Mutluluu ise, kendisi-

ni blmeyinden kaynaklanr. Çünkü bu cahil insan, onunla karlaan

arifin önünde eilmesinin ve rükû etmesinin kendisinin hak ettii yük-

seklikten kaynaklandn zanneder. Yabanclarn geneli ise, farknda

olmakszn, bilgisizlie bilgisizlikle karlk vererek, adet ve örf olarak

bu davran yapar. Aliller ise, karsnda eilmek gereken Hakkn

ccberrutunu müahede ederek bunu yapar. Çünkü onlar, sadece Allah’

görür. air Lebid öyle der:

Dikkat ediniz 1
- Allah’n dndaki her ey bâtldr.

Bâtl olan, hiç kukusuz, yokluktur. Varlk, tümüyle gerçektir. O
halde rükû eden insan, var olan bir hakikate rükû etmitir. Onun bâtn

ise yokluktur. Bu ise, yaratlmnd varldr.

öyle sorabilirsin: ‘Rükû eden de varlktr.’ unu deriz: Haklsn!

Çünkü Hak ile ilikilendirilen ilahi isimler, farkl derecelere sahiptir.

Bir ksm dierlerine dayanrken bir ksm dierleri üzerinde hüküm

sahibidir. Bir ksm ilgi bakmndan daha genel ve âlemde dierlerine

göre daha etkindir. Bütün âlem, ilahi isimlerin mazharlardr. Bir ismin

ihatas altnda bulunan isim, üzerinde egemen olan isme rükû eder.

Bunun sonucu ise, rükû eden ahsta ortaya çkar. Böylece (kullarn

birbirine rükû ediinde gerçekte) Hak Hakka rükû etmi olur. Baknz!

Hakkn sevinmesi, tenezzülü, armas ve gülmesiyle ilgili sahih hadis-

ler vardr. Bu nitelikler ‘kendisine benzeyen hiçbir eyin olmad’ ya

da ‘kullar üzerinde kahredici’ gibi büyüklük niteliklerinin sahibi olan

karsmda nerededir? Öyleyse bu nitelikle rükû eden kimse, gerçekte
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rükû etmitir. Büyüklenen ise yine bu nitelikle büyüklenmitir. îte

velîlerden rükû edenlerin rükûlar, bu ekildedir.

Velîlerden bir grup, secde eden erkek ve kadnlardr. Allah kendi-

lerinden raz olsun! Allah onlar kalp secdesiyle dost edinmitir. Onlar,

dünya veya ahirette balarn kaldrmaz. Bu hal, yaknlk hali iken ayn

zamanda Hakka yakn kimselerin bir niteliidir. Secde ancak bir tecel-

liden ve müahededen kaynaklanr. Bu nedenle Allah
‘
secde et ve yak-

la'232
dedi. Baka bir ifadeyle, bu secde, bir ikram, iyilik ve hediye ya-

knldr. Bir hükümdar huzuruna girip önünde secde ederek kendisi-

ne yaklaana ‘yakla, yakla’ der ve istedii ölçüde yaklamasn salar.

Bu secde esnasnda Allah’n ‘yakla’ demesinin anlam budur. Bu du-

rum, kime secde edildiini ve kimin huzurunda olduunu bildirmeyi

amaçlar. Huzurunda olunan kimse, yaknln katmerletirmek için,

kula ‘yakla’ demektedir. Kutsi hadiste Allah: ‘Bana bir kar yaklaana

bir arm yaklarm’ der. Kulun Hakka yaklamas ilahi bir emir nede-

niyle olursa, bu, onun iyilik ve ikramnda daha büyük ve yetkin bir

davran olur. Çünkü bu esnada kul, kefe dayal olarak, Efendisinin

emrine uymaktadr.

te bu, Allah’n peygamberine kendileri ve benzerleri için evini

temizlemeyi emrettii âriflerin secdesidir. Allah ‘Evimi tavaf edenler, iti-

kâfa girenler, rükû ve secde edenler için temizle
'233 buyurur. Hz. Peygam-

bere ise ‘Rabbinin övgüsünü tespih et ve secde edenlerden ol
'234 buyurdu.

Burada, hiçbir zaman balarm kaldrmayan kimseler kastedilir ki, böy-

le bir ey ancak kalbin secdesinde olabilir. Sözünün ardndan ise ‘secde

edenlerden ol’ demi, sözünü tamamlayarak
‘

sana yakn (ölüm ve kesin

inanç) gelene kadar Rabbine ibadet et
ms demitir. ‘Yakn’ vastasyla sen-

den kimin secde ettiini, kime secde ettiini örendiin gibi senin her

eye güç yetiren Hakkn elinde amade bir araç olduunu da örenirsin.

O, seni seçmi, temizlemi, nitelikleriyle süslemitir. O’nun nitelikleri,

(bu secde esnasnda) secde ederek O’nu ve O’na nispet edilmeyi talep

etmitir.

Kardeim! Bu meselede iaret ettiimiz husususun srrma dikkat

et! Çünkü nispetler ya da nitelikler ya da isimler, özü gerei kendi ba-

larna var olamaz. Onlar, kendilerinden kaynaklanan bir arzuyla, kendi-

lerinde var olacaklar bir varl ister. Böylece hükümleri, söz konusu
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d varln (ayn) kendileriyle nitelenmesiyle ya da onlarla isimlenmek-

le ya da ona nispet edilmekle ortaya çkar. Bunlardan herhangi birisini

söyleyebilirsin ve ardndan öyle de: ‘Rabbim! Bilgimi artr:’ Ayn e-

kilde, Allah’n u ayetine bale ve dikkat eti ‘Ayaa kalkarken ve secde

ederken 0 seni görür.'
236

Burada, kendisini bozacak ekilde ba kaldrma

olmakszn, secde halinde insann halden hale girmesine iaret vardr.

nsan ban kaldrr, ayaa kalkar, secdesini ikiler. Namazn her hangi

bir halinde -secdeden baka- iki kez yaplan bir eylem yoktur. Bunun

nedeni, secdenin kul için olan deeridir. Bu nedenle vacip veya farz ve

ancak yerine getirilmekle gerçekleen bir dayanak olarak, secde iki kez

yaplarak pekitirilir.

Velîlerden bir grup, ma'rufi (iyilik, bilinen, örfe uygun) emreden

erkek ve kadnlardr. Allah, onlar (insanlara) ‘Allah'’ emretmeleri ne-

deniyle dost edinmitir. Çünkü Allah ma'ruftur ve ‘Allah’ emredenler

demek’ ile ‘ma'rufi emreden’ demek arasnda bir fark yoktur. Allah

‘inkâr edilemeyen ma'ruftur.’ ‘Onlar kim yaratt diye sorarsan Allah

diyeceklerdir?’ Bununla birlikte onlar, Allah’a ortak koanlardr. Söz

konusu kimseler, ‘Bu ilahlara bizi Allah’a daha çok yaklatrsnlar diye

ibadet ediyoruz’ derler. Bütün yol, mezhep ve akl sahipleri arasnda

görü ayrl olmakszn. Alal onlarn nezdinde ma'ruf (bilinen, tan-

nan) olan kimsedir. Hz. Peygamber öyle der: ‘Kendini bilen, rabbini

bilir.’ Allah, ma'rufnr. Kim O’nu emrederse, ma'rufi emretmi iken

kim O’nu yasaklarsa ma'rufi bilmekten yasaklam olur. Binaenaleyh

ma'rufi emredenler, gerçekte Allah’ emredenlerdir. ‘Allah bir kulu

sevdiinde, onun kendisiyle konutuu dili olur.’ Emir, sözün ksmla-

rndan biridir. Onlar, O’nu emretmektedir, çünkü Allah onlarn dille-

ridir. Bu kiiler, ma'rfu emretmede en üstün tabakadr. Ma'rufun her

emri, bu emrin ihatas altndadr, bunu bilmelisin!

Velîlerden bir grup ise, münkerden (kötü, bilinmeyen, yadrga-

nan) alkoyan erkek ve kadnlardr. Allah kendilerinden raz olsun! Al-

lah , onlar .ma'ruf vastasyla (Allah ile ya da Alah’ tantarak)

münkerden alkoymak özelliiyle dost edindi. Tannmayan (mtinker),

müriklerin kendi gayretleriyle var ettii ortaktr. Öyleyse ilahi ve

marifet esasl tevhit, bunu kabul etmez ve yadrgar (münker). Böylece

o, ‘yadrganan bir söz ve yalana dönüür.’ Binaenaleyh dta varl
olan bir ortak yoktur. Bilakis ortaklk, mutlak yokluun altnda ortaya



Yetmi Dokuzuncu Ksm içi

çkm bir sözdür. Bu nedenle Allah’n varln birleme bilgisi, onu in-

kâr eder ve ‘inkâr edilen söz’ diye isimlendirilir. Çünkü söz, mevcuttur

ve inkâr edilen var olan bir ey deildir. Halbuki ortan bird varl

yoktur, çünkü âlemde gerçekte ortak yoktur. Söz olarak ya da söylem

olarak bulunursa, onlar münkerden alkoyar. Bu, özel olarak sözün ta

kendisidir. O halde herhangi bir münkerin d varl yoktur. Bu ne-

denle Allah, onlar ‘münkerden alkoyanlar’ diye nitelemitir. Fakat söz

konusu olan, onlarn bu konuda Ma'ruf vastasyla alkoymalardr.

Velîlerden bir grup ise erkek ve kadn hilim sahipleridir. Allah

kendilerinden raz olsun! Erkeklere ait her nitelikte kadnlarn bir me-

rebi vardr. Allah onlar hilim özelliiyle dost edindi. Bu, güç var iken,

o esnada cezalandrmay brakmak ve acele etmemek demektir. Suçun

ardndan cezalandrmada acele, öfkeye delildir. Hükmü ise, iradeye

balayandadr. Hilim sahibi, gücü olduu ve engel ortadan kalkm

iken, cezalandrmada acele etmeyendir. Ezeli bilgi bir engeldir ve hilim

niteliiyle nitelenmezden önce kuldan perdelenmitir. Öyleyse kullar,

(cezalandrmak için) imkân bulduklar halde, suçun hemen ardndan

cezalandrmada acele etmediklerinde ‘hilim sahibi’ olurlar. Bu durum-

da onlarn cezalandrmann gerçeklemesini engelleyecek -gerçekte de-

il ama- ezeli bilgileri yoktur. Kulun hilim sahibi olmas da ezcli-ilahi

ilimdendir, fakat kul hilim niteliiyle niteleninceye kadar bunu fark

edemez. Bu esnada Allah'n bilgisinin onun hükmündeki edeisini öre-

nir. Dolaysyla bu konuda bilgi onun önüne geçerse, ereflendirme

yönüyle ‘halim’ diye isimlendirilemez.

Hak, cezalandrmad için -ereflendirme yoluyla olmakszn-

hilim özelliiyle nitelenir. Kul da cezalandrmad için halim diye ni-

telenir, fakat bu nitelendirme, ereflendirme amac tar. Çünkü kul,

hilim özclliylc nitelenmezden ve -ihmal olmakszn- (cezalandrmay)

geciktirmeden önce Allah’n bilgisinde bu konuda neyin bulunduunu

bilmemektedir. Öyleyse Hakkn erefi, hilim göstermesinden deil,

bilgiden kaynaklanrken kulun erefi -gerçei bilmedii için- bilgiden

deil, hilimden kaynaklanr. Hilim nitelii kendisinde bilfiil bulun-

mazdan önce kul (Allah’n bilgisinde bu konuyla ilgili eyi) bilirse,

hilim onun için bir ereflendirme olmazd. Bu halde kulun hâlimdeki

durumu, seçiminde mecbur kimseye benzer (çünkü bilgi, cezalandr-

mann olmaym zorunlu klmaktadr). Bir insann ‘özgür’ diye övüle-
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bilmesi için seçimindeki zorlamayla ilgili bilginin ortadan kalkmas ge-

rekir. Hilim ile Özgürlük bu noktada eittir. Çünkü seçim, zorlamayla

ve cebirle çeliir. Bu esnada insan, seçim derken neyin kastedildiini bi-

lir ve iki varlkta da -bir isteksizlik (ikrah) olmakszn- cebir bulundu-

unu görür. Öyleyse kul, mecburdur, fakat isteksiz deildir. Bu,

marifetler alanndaki en kapal konulardan biridir. Geçmite ve günü-

müzde nice insanlar bu meselede helak olmutur!

Velîlerden bir grup ise, ‘vah eden’ erkek ve kadnlardr. Allah ken-

dilerinden raz olsun. Onlardan bir kadn ile Endülüs’ün Miranerü’z-

Zeytûn ehrinde karlatm. ems Müsenna diye çarlrd. Allah bu

snftaki kimseleri, kemâl ve etki karsndaki noksanlklar nedeniyle

gönüllerinde bulduklar redde kar vahlanmalar nedeniyle dost edin-

di. Vahlanma ise, bir bilinçten ya da kaybolan hakkndaki bir bilincin

varlndan kaynaklanr. Allah dostu brahim’i bu özellikle överek öyle

der: ‘brahim hilim sahibi ve vahlanan biriydi.’ Baka bir ayette ise

‘vahlanan ve hilim sahibi’ demitir. Hz. brahim kavininki yonttuklar-

na taptklarn gördüünde vahlanm, (fakat) hilim göstermi, beddua

etme gücü varken kendilerini acele ederek cezalandramamt Bu ne-

denle de halim diye isimlendirildi. Allah onlar (bedduasnn karl-

nda) cezalandrma imkân vermemi ve buna güç yetirmemi olsayd,

onu ‘halim’ diye simlendirmezdi. Fakat Hz. brahim, karm ve bir

halden bir hale geçi dünyasnda bulunduunu biliyor, onlar adna ge-

lecekte iman umuyordu. Hilim sahibi olmasnn nedeni buydu. Buras,

kulda deiim ve Allah’tan kabul (ummay) gerektiren bir yerdir.

Kavmi hakknda Nuh’un ‘Onlar ancak Jâcir ve kâfir dourur
7237 demesine

yol açan durumu bilseydi, onlara hilim göstermezdi. Öyleyse vahlanan

kii, skntlara, kendisini üzen gördüü ve tank olduu eylere kar

vahlanmay artran kiidir. Bu da, gayret ve hayret kapsamndadr.

Vahlanma, doal bir eylemdir ve doa gerei karmdan soyut olmala-

r bakmndan ruhlara gkmesi söz konusu deildir.

Velîlerden bir grup ise, ilahi askerlerdir. Onlar, dümanlara galip

gelen erkek ve kadnlardr. Allah kendilerinden raz olsun! Allah Teala

öyle buyurur: ‘Bizim ordumuz galip gelenlerdir.
,2iS Allah onlar el-Melik

ismi yönünden kendisine -izafe etmitir. Dolaysyla onlar, el-Melik’in

kullardr. Burada bir sr vardr: Âlem, bir ksmn dierlerine musallat

ettii O’nun ordulardr. ‘Rabbinin ordularn sadece O bilir.’ Yani, sa-
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ylarn ancak O sayabilir. Allah onlardan bir gurubu ilahi inayetiyle

dost edinmi, zâtn ifade eden zamirle kendisine izafe etmi, hakknda

nas bulunan belirli-ilahi bir ismi açklamakszn ‘asker’ diye isimlen-

dirmekle yetinmitir. Ordular ise, hükümdarn olabilir. Böylelikle onla-

rn silah sahibi olduklarn beyan etmitir. Çünkü silah dümana kar

baary salayan ordularda bulunmas gereken araçtr. Söz konusu or-

dunun karsnda bulunan dümanlar ise, arzular, eytanlar ve bütün

kötü eylemlerdir. Sultanlar ise, heva gücüdür. Askerlerin silahlar, tak-

va, murakabe (nefsi kontrol), hayâ, sabr, korku ve yoksulluktur. Ça-

tma ve kar karya gelmenin gerçekleme yeri, baka bir ifadeyle iki

grup biraraya geldiinde dümanla çarpma yeri ise, baz ordular hak-

knda bilgi, bazlar hakknda ise imandr. Bu ordularn üçüncü bir

grubu hakknda ise hem bilgi hem de imandr.

Çünkü ‘benim ordularm’ (dcnilenler) -ki onlar üç tabakaya kar

da galip gelenlerdir- yüce vc özel gruptur. Onlar, Allah’n birliini bi-

len ve kesin-akli kanttan Allah’n peygamberinin bilgisinin ehli olan-

lardr. Ayrca onlar, bu bilginin dayana olduu imann sahipleridir.

kinci tabaka ise Allah’n birliini nazarî aratrma yönünden kesin ka-

nttan bilenlerdir. Onlar, içlerinde bulduklar zorunlu bir bilgiden bu-

nu bilmezler. Çünkü onlar askerdir, dolaysyla onlarn savatklar

düman kendisiyle kovacaklar araçlar olmaldr. Zorunlu bilgi sahibi

ise, düman uzaklatramaz, çünkü o, bir delile sahip olmakszn- bu

yönden meseleyi bilmektedir. Düman, delil ile ve onun düzenlenme-

siyle uzaklatrlr. Zorunluluk yoluyla Allah’ bileler ise, baka bir

gruptur. Onlar, ordular içinde ayrmaz ya da zararl bir kuku düma-

nn kovmakla ilgilenmezler. Üçüncü grup ise -bilgi ehli deil- iman

ehlidir. Onlar, harikulade olaylarn kendilerinden meydana geldii

iman ehlidir. Bunlar onlar adna bilenler için deliller yerini alr. Böyle-

likle harikulade iler ile Allah dümanlarn ve kendi dümanlarm

-tpk delil sahibinin düman uzaklatrmas gibi- kovarlar. Böyle bir

tabaka ‘ordu’ diye isimlendirilen kimselerdir.

Bir düman kovmak için keramete sahip olmayan müminler ise,

mümin olsalar bile, ordu deildir. Bu tabakay tanmlayan ey udur:

Kendinde bulunan bir araç üe düman uzaklatrmaya güç yetirebilen

her ahs, baskn ve galip gelen Allah’n ordusundandr. Bu, onlarn

dümanlara galip gelmesini salayan ilahi yardmdr. Allah öyle buyu-
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rur:
‘man edenleri dümanlarna kar destekledik ve onlar galip geldi-

ler.’
239

Velîlerden bir grup erkek ve kadn hayrllardr. Allah kendilerin-

den raz olsun. Allah Teala öyle buyurur:
c

Onlar bizim nezdimizde se-

çilmi hayrllardr.'
240

Allah, onlar hayrl olmak ile dost edinmitir. Al-

lah Teala öyle buyurur: ‘Onlar için hayrlar (hayrat) vardr.'
241 Hayrât

hayrn çouludur ve her eyin en faziletlisi demektir. Ayette geçen ‘On-

larda hayrl huyu güzel kadnlar vardr'142
ifadesi buradan gelir. Fazilet,

o cinsten olmayanlarn katlmad bir hususta ortakln gerçekletii

eyi fazlal gerektirir. Öyleyse hayrllar, kendi cinsinin dndakilerde

bulunmayan Allah bilgisiyle, bütün cinslerden fazla bilgi elde edenler-

dir. Onlar, bilgiyi sadece o cinstekilerin elde edebildii özel yoldan el-

de eder. O cins içinde bu özel bilgiyi bilip ‘hayrllar
5
diye isimlendiri-

lenlerin bir ksmna kendiliinde bildiini açklama gücü verilmi iken

bir ksmna bildiini açklama gücü verilmemitir. Açklama gücü veri-

len, dier kiiden daha hayrldr ve bu ismi almaya daha hak sahibidir.

Çünkü (ayn kökten türetilmi) ‘hiyer
5
kelimesi, söz demektir. ‘Falan-

cada kerem ve hiyer vardr’ denilir. ‘Cömert ve fesahat sahibidir
5

de-

mektir. Elde ettii bilgiyi açklama gücü verilen kii, kendisini duyana

rehberlik eder. Böylelikle, ondan yararlanlabilir ve bakasndan daha

faziletli olur. Böyle biri, en-Nafi ismine benzemeye daha yakndr, bu-

nu bilmelisin!

Sana hayrllarn mertebelerini açklam oldum. Bu nedenle pey-

gamberlerin isimleri arasnda ‘hayrllar (ve kelam sahipleri)
5
de geç-

mitir. Peygamber ‘konuma5

gücüyle desteklenmi olmaldr ki, gön-

derildii kimselere getirdiini açklayabilsin! Onlar, hayrllardr, yani

bu erdemin sahibidir.

Velîlerden bir grup, Allah’a dönen erkek ve kadnlardr. Allah

kendilerinden raz olsun! Allah, onlar hallerindeki ‘dönme5

nedeniyle

dost edindi. Allah öyle buyurur: ‘0 kendisine dönenler için el-Gajur'dur

(Örten).'
243 öyle denilir: ‘Abet e-emsu.’ ‘Güne gizlendi

5

demektir.

Bu adamlar Allah nezdinde gizlenenlerdir. Allah karsndaki hallerini

Allah’n hiçbir yarat görmemitir. Çünkü Allah kendisini onlara kar-

‘gafur’ olmakla, yani örten, baka bir ifadeyle makamlarn kendinin

dndaki herkesten örten olmakla nitelemitir. Çünkü onlar. Haktan
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bakasn görmesinler diye, Allah’n nezdinde gizlenmeyi talep etmi-

lerdir. (Bu kelimenin ism-i faili olan) Âib, tpk gece yldz gibi, gece-

leyin kavme gelen kii demektir. Gece örtüdür. Onlar, her yönden ve

halde Allah’a dönerler. öyle denilir: ‘Her evbe’den, yani her yönden

geldiler.’ O halde evvab (dönen), eytann insana geldii dört yönden

Allah’a dönen kiidir. eytann insana geldii dört yön, önleri, arkalar,

salar ve sollardr. Onlar, övülen ve knanan her durumda iin ban-

da ve sonunda Allah’a döner. Edep, Allah’n knad eylerde Allah’a

dönmemelerini gerektirir. Bu durum, söz konusu kimseler için o halde

de Allah’a dönmesini gerektirir. Bu nedenle Allah, O’na dönenler için

kendisini el-Gafir diye isimlendirdi. Yani, baka bir makamdan kendi-

lerine elik eden saygszln bu kadarn örter. Bu konumdaki ve bu

nitelikteki adamlar, ‘evvabin’dir (iyi ve kötü her ite Hakka dönenler).

Velîlerden bir grup ise mutmain kadn ve erkeklerdir (muhbitûn).

Allah kendilerinden raz olsun! Allah onlar itminan anlamndaki

‘ihbat’ eylemleri nedeniyle dost edindi. brahim Peygamber öyle der:

c
Kalbimin tatmin olmas için.”

44 Yani dinginlemesi için. Habt, geni ve

alçak yer demektir. Allah ile tatmin bulan, kalpleri itminan duyduklar

ey nedeniyle dinginleen, Refu’d-derecat (dereceleri yükselten) ismi

altnda tevazu gösterenler, O’nun izzeti karsnda zelil olanlar,

‘muhbitun’ denilenlerdir. Allah Peygamberine böylelerini müjdeleme-

sini emrederek öyle demitir: ‘Muhbtun’u müjdele!'2*1 Kimdir bunlar,

diye sorulursa ‘De ki onlar, Allah zikredildiinde kalpleri titreyen, balar-

na gelene sabredenler, namaz klanlar ve rzklandrdmz eylerden infak

edenlerdir.'™

Muhbitun’un nitelikleri bunlardr. Onlar, sakin idi, Allah’n zikri -

zikirde ortaya çkan eye göre- onlar harekete geçirdi. Onlar, sabret-

mitir, yani nefslerini bu konuda onlara isabet eden eye kar engelle-

milerdir. Bu korku veya hal basknl, namaz klmaktan on ar al-

koymamtr. Namaz vakti geldiinde, Allah’n kendilerine verdii güç

sayesinde en yetkin ekilde klarlar. Kendilerine ulaan güçlüe sabret-

melerine ramen, bu konumdayken bir insan, açln kapatmak veya

bir aybn örtmek için ondan bilgi veya maddî rzk ister. O ise, isteni-

len eyi kendisine verir ve herhangi bir kendisini dierinden al koy-

maz. Allah’n kendilerini niteledii muhbitun’un özellii budur. Onlar,
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kaderlerin üzerlerinde ak altnda sakindir ve bundan razdrlar. Bu

ifade, alevi söndüünde labet en-nar’, ‘ate söndü’ kelimesinden gelir.

Velîlerden bir grup Allah’a yönelen erkek ve kadnlardr. Allah

kendilerinden raz olsun! Allah kendisine yönelmekle onlar dost

edinmi ve öyle buyurmutur: ‘Kukusuz brahim halim, evvah ve

münîbtir 3247
Allah’a yönden adamlar (miinîb), Allah’n kendisine dön-

meyi emrettii her eyden Allah’a dönenlerdir. Bununla beraber onlar,

o esnada bu dönülerinde Allah’n vekili olduklarn bilirler. Kefe göre

dönü, yaratklarn perçemlerini elinde tutan ve onlar diledii gibi çe-

kip çeviren Allah’a ait olabilir. Bir insan, tpk namaz klann ‘Allah

hamd edeni duydu’ sözünde ve ayetleri okurken Allah’n vekili olmas

gibi, bütün hallerinde O’na dönerken kendisini Allah’n vekili olarak

görürse, ‘münib’ diye isimlendirilir. Öyleyse onlar, bu niteliin sahibi-

dir.

Velîlerden bir grup, ‘gören’ erkek ve kadnlardr. Allah kendilerin-

den raz olsun! Onlar görmeyle dost edinmitir. Bu ise takva sahiple-

rinin özel niteliklerinden biridir. Allah Teala öyle buyurur: ‘'Takva sa-

hiplerine eytandan bir ey temas ettiinde, (Allah’n emir ve yasaklarm)

hatrlarlar ve bir anda (gerçei) görürler.
,2S Onlar, takva ehlinin bilginle-

ridir. Esas eytan kaynakl olan güzel bir düünce kendilerine iliir ve

ancak eytandan olduunda kendisini bulabildikleri özel bir zevk bu-

lurlar. Bu zevk, onlara o düüncenin eytandan olduunu hatrlatr vc

‘bir anda görüler.’ Yani onu zevk yoluyla müahede ederler. Bilgi o dü-

ünceyi almay ve eytan üzmek için varlm deitirmeyi gerektirirse,

onu alr ve ondan yüz çevirmezler. Bu durumda da onlar görenlerden

saylr. Böyle bir kii, o düünceden neyi ve nasl alacam bildii gibi

almas gereken ile brakmas gerekeni ayrt eder.

Hz. sa ile tanmad bir surette kendisine görünen blis arasmda

öyle bir konuma geçmi: blis ‘Ey Allah'n Ruhu! ‘Allah'tan baka

ilah yoktur
5
de.’ blis kendi sözüne uymas için ondan bunu istemekte-

dir ki bu durumda herhangi bir ekilde sa kendisine itaat etmi olacak-

t. Bu da, imandr. Hz. sa ise öyle demi: ‘Ben sen söylediin için de-

il, kendiliimden ‘Allah'tan baka ilah yoktur’ derim.’ Hz. sa söyle-

mek ile eytann maksadna kar çkmay biraraya getirerek onun em-

rine uymamt.
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Eyay nasl alacan bilen kimseye Allah’n söz konusu eyi ona

kimin eliyle getirdii zarar vermez. Bilgi bu düünceyi yüzüne atmay

gerektirirse, onu atar. te bu ‘Hatrlarlar
5
ayetinin anlamdr. Hatrla-

ma, unutulan bilgi için olabilir. ‘Bir anda görürler.™
9 Yani kendilerin-

den gitmi düünceleri hatrlamayla geri döner.

Velîlerden bir grup ise hicret eden erkek ve kadnlardr. Allah

kendilerinden raz olsun! Allah onlar kendilerine ilham ettii ve ula-

malarn salad hicret nedeniyle dost edinmitir. Allah öyle buyu-

rur:
c

Allah'a ve peygamberine hicret etnek üzere evinden çkp ölümün ye-

titii kimsenin sevab Allah'a kalmtr.’2*0 Muhacir, Allah’n ve peygam-

berinin terketmesini istediini terk eden, bu terkte ise her türlü kuku-

dan uzaklaarak gönül rahatl ve arzusuyla mübalaayla hareket eden

kimsedir. Yoksa istemeden ya da zorlanarak ya da bir karlk bekleye-

rek terk etmemilerdir. Hicret eden insan, bu konuda kendisine kar
çkanlarn verdii zorlu skntlara ve ona duyurduklar doal olarak

naho sözlere göüs gererek, gönül holuuyla hicret eder. O insanla-

rn söyledii sözleri duyduunda ise, (hali) deiir. Bütün bunlar, bil-

gide genilii ve böyle bir nitelii düstur edinmek, bütün bu durumlar

karsnda dinin belirledii ekilde -yoksa nefsinin arzularyla deil-

kendini snrlamaktan kaynaklanr. Bu sayede makam kemâle erer. Bu

niteliklerin topland insan, muhacirdir. Bunlardan bir fasl ve özellii

yitiren ise o hali yitirdii ölçüde bu makamdan yoksun kalr.

Bütün bunlar söyleyip art komamzn nedeni, her eyi bilen Al-

lah’n onu ‘muhacir’ diye isimlendirmesidir. Bu kavramn altna girip

de kula ait olan ve hicret edenin kendisiyle isimlendirilmesi gereken

her türlü güzel özelliin muhacirde bulunmasn art kotuk. Bunu ne-

deni, söz konusu lafzn anlamnn (kelimenin) konluunda bu ismin

kendisinden türetildii o anlama yaylmasdr.

Velîlerden bir grup ise efkatli (ve endieli) erkek ve kadnlardr.

Allah kendilerinden raz olsun! Allah onlar Rablerinin korkusuyla en-

dieli olmalar nedeniyle dost edinmitir. Allah Teala öyle buyurur:

‘Onlar Rablerinin korkusundan müfiktir.™ 1 Efaktü min, ene müfik de-

nilir. Kastedilen, bir eyden saknmaktr. Allah öyle buyurur: ‘Rableri-

nin azabndan saknrlar. Rablerinin azab, umulan bir eydir.™2 Yani

Rablerinin azabndan çekinirler, emin olmazlar. Baka bir ifadeyle on-
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lara ulamasndan emin deillerdir. ‘Efaktü mnhu (ondan çekindim}’,

sadece çekinme durumunda söylenebilir. ‘Efaktü aleyhi ifakan (ona

efkat gösterdim)’ ise, efkate iaret eder. Her ikisi de ayn köktendir.

Bu durumda efkatin anlam, ona titredim olur. O halde velîlerden

müfik olanlar, nefsi hakknda deime ve bakalamadan korkanlardr.

Allah müjdeleyerek onu emin klarsa, korkusu bu kez Allah’n yaratk-

larna döner. Bu ise, Peygamberlerin ümmetleri ve müjdelenen mü-

minler hakkndaki endielerine benzer.

Onlar, ya bir cier sahibi olan merhametli ve sevecen kimselerdir.

Bir insann ilahi emre kar çktn gördüklerinde, o kiiye gökten bir

bela iner korkusuyla, eklemleri yerlerinden oynar. Böyle bir durumdaki

kiiye hâkim olan hal, fiillerinde korunmuluktur. Dolaysyla ‘ifak’

özeliine sahip olduu için, emre kar çkmas beklenemez. fakn
ürünü, Allah’a itaatte dosdoru olmaktr. Bu nedenle Allah onlar

‘müfik’ diye övmütür. Bunun nedeni, kendisini gerektiren bir nedeni

gördüklerinde, nefslerindeki bakalamadr. Bu kelime, güne battn-

dann kalan kzll ya da günein doarkenki kzll anlamnda-

ki ‘afak’tan türetilmitir.

Velîlerden bir grup, Allah’a verdikleri sözü yerine getiren erkek ve

kadnlardr. Allah kendilerinden raz olsun! Allah onlar vefalaryla dost

edinmitir: Allah öyle buyurur: ‘Sözletiklerinde ahitlerini yerine geti-

renler.’253 Baka bir ayette de öyle denilir: ‘Onlar, Allah'a verdikleri sözü

tutan, sözlemelerini bozmayan, sözletiklerinde verdikleri sözü bozmayan

kimselerdir.’
25* Bizans imparatoru Kayser’in Ebu Süfyan b. Harb’a Hz.

Peygamber’in nitelikleri hakknda sorduu sorulardan biri de ‘Verdii

sözü bozar m?’ eklindeydi. Vefa, Allah’n seçkinlerini düsturlarndan

biridir. Allah’n tam olarak yerine getirmeyle yükümlü tuttuu ileri

yerine getiren ve bütün hallerinde bunu çoaltan kii vefaldr ve vefa

göstermitir. Allah öyle buyurur:
c
Sözünü yerine getiren brahim . .

,’2SS

Baka bir ayette ise ‘Allah’a verdii sözü yerine getiren kiiye Allah büyük

ödül verecektir
5256

denilir.

Bir ey çok ve tamam olduunda ‘veffa e-ey'ü’ denilir. Onlar, Al-

lah’n gizli srlarn örenen kimselerdir. Bu nedenle bir eye tank ol-

duunda ‘evfa ala e-ey’ denilir. Allah’n yükümlü tuttuu ilerde böy-

le bir vefaya sahip olan ve Allah’n kullarndan çoundan gizledii bil-
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gileri örenen kimse, vefaldr. Allah bir insan dünya hayatnda öldü-

rürse, yani ona can çekime esnasnda -ki (vefa ile ayn kökten türetil-

mi) vefat ölümün gelmesidir- ölen adama gelen kefi verir ve kul bu

mertebeyi örenirse Allah’n kendisinden ald sözleri yerine getirmesi

vaciptir. Bazen vefa bu nitelik sahipleri için kefin sebebi olabilirken

belirli bir grup hakknda ise kef vefann sebebi olabilir.

Velîlerden bir grup, Allah’n birletirmeyi emrettii eyi birletiren

(sla-i rahim, yakn akraba ziyareti) erkek ve kadnlardr. Allah hepsin-

den raz olsun! Allah onlar birletirmelerini emrettii eyi birletirdik-

leri için dost edinmitir. Allah öyle buyurur:
1

Allah’n birletirmesini

emrettii eyi birletirirler
nS7 Burada kast edilen, sla-i rahimdir (yakn

akraba ziyareti). Ayrca onlar, kendileriyle ilikiyi kesen müminlerle de

selam vermek ve bunun üzerindeki ihsan davranyla ilikiyi sürdürür-

ler. Onlar, göz ard edilebilecek ve balanabilecek suçu da cezalan-

drmaz, Hakkn kesmeyi emrettiinin dnda kimseyle (ilikiyi) kes-

mezler. Hakkn emri nedeniyle ise, zâtlarnn kesilmesini deil niteliin

kesilmesine inanarak onu keserler. Çünkü nitelik, bu kimseler hakknda

sürekli kesilmitir. Onunla nitelenen nitelenmitir. Onlar, bununla Al-

lah’n rahmetinin kendisini kuatmasn beklerler. Kavuturma ise;

kesmenin zdddr.

Varlk vasl’a (bititirme, bitiiklik, kavuma) dayanr. Bu nedenle

âlem Allah’a delildir ve Allah’a ait varlkla nitelenmitir. Öyleyse vasl,

bu noktada esas iken kesme geçici bir durumdur. Bu nedenle Allah

onu kendisiyle kullan arasnda kendisinden oniara uzanan bir ip yap-

mtr. Allah ile aralarndaki ba geçerli olsun diye, kullar bu ipe sarlr

ve balanr. Çünkü Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Rallim Rah-

man’dan bir daldr.’ Yani bu söz,d yönü ve görünmeyen ksm bak-

mndan Rahman’dan alnmtr. ‘Onu birletiren kimseyi Allah birleti-

rirken onu keseni de Allah keser.’ Hakkn onu kesmesi ise, kulun o ba-

kesmesinin aynsdr, yoksa ilave bir durum deildir. Söz konusu in-

sanlar, unu örenmilerdir: Hakkn onlar kendisine davetinin ve ken-

disine ulatran bir yol belirlemesinin yegâne amac, O’na ulamayla

mutlu olmalarm salamaktr. Öyleyse onlar, ünsiyet ve vuslat ehli olan

erenlerdir.
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Onlar var ya onlar

el-Kadim’de dostluun ehlidirler

Bir rivayette öyle denilir: ‘Hasetlemeyiniz, birbirinize srt dön-

meyiniz, ilikilerini kesmeyiniz, Allah’n kullan karde olunuz.’ Böyle-

likle müminlere ilikileri kesmek yasaklanmtr. Dikkat ediniz! çeri

giren ve çkan nefeslerin birbirine bitimeleri, beka ve hayata imkân ve-

rir. ki nefes arasndaki bu bitime ve kavuma kesilip içeri giren nefes

dar çkar da içeriye girecek bir nefesi arar ve bulamazsa, iki nefes ara-

sndaki bu ardklk kesildii için insan ölür. Öyleyse Allah’n birle-

tirmelerini emrettii eyi birletiren insanlarn bu ii, Allah’a ermeleri-

nin ta kendisidir. Allah da onlar övmütür.

Velîlerden bir grup ise, korkan (havf) erkek ve kadnlardr. Allah

hepsinden raz olsun! Allah, kendisinden veya emrine balanmak için

korkuttuu eylerden korkmalar ve çekinmeleriyle onlar dost edin-

mitir. Allah öyle buyurur: ‘Müminler iseniz, benden korkunuz™* Ayr-

ca Allah ‘kalplerin ve gözlerin kendisinde döndüü bir günden kork-

malar’ nedeniyle de onlar övmütür. Onlar ‘kötü bir hesaptan korkar-

lar.’ O’ndan korktuklarnda ise, bu nitelikte Yüce Topluluk’a katlrlar.

Çünkü Allah onlarn hakknda öyle der:
‘

Üzerlerinden Rablerinden kor-

kar ve emredileni yaparlar.’
259 Bu konumda olan birisi, Yüce Topluluk

ile birlikte farkllar.

Onlarm Allah karsndaki sayglarnn bir yönü, kendisinde ger-

çekleecek iler nedeniyle ‘Gün’den korkmalardr. Çünkü Allah onlar

bu günden korkutmutur. Bu saygy edindiklerinde ise, Allah onlar

‘kalplerin ve gözlerin kendisinde döndüü bir günden’ korkmalar ne-

deniyle övmütür. Bu ise, zaman korkusudur. Hal korkusu ise u ayet-

te dile getirilir: ‘Kötü bir azaptan korkarlar. ,Zb0 Onlar Allah karsnda

edep sahibi olan kimselerdir. Kendilerini nerede durdurmusa, orada

O’nun için durmulardr. Çünkü Allah ehlinin büyük ksm, bu saygy

kavrayamazlar ve kendisiyle korkutulduklar varlklarn korkusuna ula-

amaz, ilerini Allah’a balarlar. Öyleyse bunlarn ‘korkan’dan baka

bir lakaplar daha vardr. Bu ismi hak eden korkanlar ise, gerçekte

edeplilerdir.
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Allah peygamberi Musa’ya öyle vahyetmitir: ‘Ev Musa! Benden

kork, nefsinden kork.’ Kastedilen arzu gücüdür. ‘Ve benden korkma-

yandan kork .

5

Bunlar Allah dümanlardr. Böylelikle Allah Hz. Mu-

sa’ya kendinden korkmayandan korkmay emretmitir. Edepliler de,

Allah’n emrine balanm, bu diyarda onlardan korkmulardr. Bu du-

rum, kendilerine iyüik yapan Allah’tan bakalarna Allah’n emriyle -

yoksa onlarn vastasyla nimetlerin kendilerine ulatrlmas bakmn-

dan deil- teekküre benzer. Bu korkma ve teekkür esnasnda ise,

Hakka ibadet içindedirler. Bu ise, ince ve âriflere bile gizli bir köprü-

dür. Sradan insanlar hakknda ne düünülebilir ki? Ortada bulunan hal

sahipleri ise, bunu bilmezler. Çünkü onlar, hallerinin otoritesi altnda-

dr.

Velîlerden bir grup ‘Allah’n yüz çevirmeyi emrettii eyden yüz

çeviren erkek ve kadnlardr. Allah hepsinden raz olsun! Allah onlar-

dan yüz çevirmeyle kendilerini dost edinmitir. öyle buyurur: ‘Onlar

bo tydenyüz çevirirler.’
261 Baka bir ayette ise ‘Zikrimizden yüz çeviren-

den yüz çevir
’262 buyrulur. Bu tabaka Allah’tan baka kimse olmadn

bilir. Bu nedenle O’nun emriyle O’nun fiilinden yüz çevirirler. Böyle-

likle onlar ‘zamanlarnn edeplileri’ olmulardr. Onlar kendi nefsleriyle

(kendi balarna) yüz çevirmezler, çünkü müminin nefsi yoktur. ‘Allah

müminlerden nefislerini ve mallarn satn almtr.’ man iddiasnda

bulunup da sahip olduu bir nefsi olduunu zanneden kimse, gerçekte

mümin deildir. Allah bu nitelikteki birisine öyle der: ‘Bu nefisten

yüz çevir.’ Yani senden satn aldmz nefisten yüz çevirmelisin.

‘Onunla zikrimizden yüz çevirenden sen de yüz çevir.’ Kastedilen,

mümin olmad için, nefsi Allah tarafndan satn alnmayan kiidir.

Allah Teala ‘Bo ilerden (lagv) yüz çevirirler’ buyurur. Yani, ‘yüz çevi-

ren’ olmaktan Allah’n kendisini düürdüü kimselerden yüz çevirirler,

çünkü onu Allah düürmütür. Borçta dikkate alnan bir deeri olma-

yan miktar olarak deve yavrusuna ‘lay* denilir. Yani, borçtan dümü-
tür. Yeminin ‘lav

5
diye isimlendirilmesinin nedeni, kefaret ve cezalan-

drmaya uygun olmadndadr. Allah onlar yüz çevirmekle övmütür.

Bununla beraber onlar, Allah’tan baka kimsenin olmadn hakka’l-

yakîn bilirler.

Velîlerden bir grup ise kerem sahibi erkek ve kadnlardr. Allah

hepsinden raz olsun! Allah onlar nefislerinin keremiyle dost edinerek
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öyle buyurmutur: ‘Lave denk geldiklerinde, keremle yürürler:
,m Yani

onlar, Allah’n baklabilir olmaktan düürdüü eylere bakmazlar ve

onunla herhangi bir ekilde kirlenmezler. Böylelikle kendisine yönel-

meksizin ‘keremle’ onun yanndan geçerler ve söz konusu ey onlara

etki etmez. Halbuki o ey, nefislerin kendisüden haz aldklar ve nefsin

yaratl özellii olan itaatsizlik nedeniyle kendisine yöneldikleri eydir.

Yüz çevirenler ise, dirençli nefslerdir. Baka bir ifadeyle onlar, erdem-

sizlikleri kabul etmeyen nefslerdir. Binaenaleyh onlar, Allah’n kulla-

rndan saygnlarn nefsleridir. Bu nitelikle ise Allah'n haklarnda
£Onun defteri yazanlarn elindedir. Saygn kâtiplerin elinde’ denilen

Yüce Topluluk’a katlrlar. Allah onlar ‘kerim (saygn)’ olmakla betim-

lemitir. Öyleyse seni Yüce Topluluk’a katan her nitelik, senin adna

bir ereftir.

Allah’n kullarndan arifler, isimlerle ahlâklarnken Hakkn Yüce

Topluluk’u kendisiyle niteledii keremi kendileriyle Hakkn nitelikleri

arama yerletirirler. Böylelikle keremi, Hakkn nitelii olmas bak-

mndan deil, Allah’n tertemiz kullarndan birisinin nitelii olmas ba-

kmndan alrlar. Çünkü onlarn erefi, kulluk makamnda sürekli kal-

maktr. Ariflerde bu zevkin bulunmas, çetin bir itir. Çünkü âriflcrin

büyük ksm, zikrettiimiz yönden deil de, Allah’n isimleri olmalar

bakmndan güzel isimlerle (esma-i hüsna) ahlâklanrlar. Bizim zikret-

tiimiz ise, Yüce Topluluk’un kendisine layk tarzda bir isimle

ahlâklanmas bakmndan ilahi isimlerle ahlâklanmaktr. Arif ise, bu

isimlerle ancak Yüce Topluluk’un nitelenmesinden kulluk kokular elde

ettikten sonra onlarla ahlâklanabilir. Böyle kimseler, isimlerle ahlâk-

lanta isimlerin hak ettii Rabhga dönük bir arzu bulamazlar. Belirtti-

imiz meseleyi anlayp ona göre hareket eden, ahlâklanmada rablk ta-

dm bulanlarn arasndan hiç kimsenin tatmad tecelli bilgisini tadar.

Allah’n kitabnda ve kelamnda dile getirilen velilerin nitelikleri,

çoktur. Övgü ve methin en üstün ve tam, karlatrmak bir üstünlüe

iaret eden eyle kendisinde ortakln gerçekletii husustur. Bundan

fazlas ise Hakkn (yaratklara ve onlarn özelliklerine) tenezzülüdür.

Var olanlar Hakkn mazhariar olmasayd -ki Haklan inii kendisinden

kendinedir- arifler Hakkn kelamn duymaya ve tamaya güç yetire-

mezdi. Böylcce Allah, kendisini kullarna kar ‘merhametlilerin mer-

hametlisi’, hükmünü ayrmada ‘hikmetlilerin en hikmetlisi’, takdiri ba-
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kurundan ‘yaratanlarn en güzeli’, celalini örtmeyle ‘örtenlerin en hayr-

ls’, gizli ayplar nedeniyle ‘açanlarn en hayrls’, hikmetini salamca

yerletirmesiyle de ‘ayranlarn en hayrls’ yapmtr.

Velîler -her ikisiyle birlikte- ‘emanet ve sözlerine dikkat ederler.’

Tanklklarn yerine getirirler.’ Kastedilen, celal yaygs üzerinde Hak-

kn huzurundaki tanklktr. ‘O’ndan bir delil ve basiret üzerinde O’na

davet ederler.’ Bunu Hakkn kullarm snamasnn güzellii gerektirir.

Onlar ‘emirlerini yapanlardr.’ mann diliyle yapt tevhidinin tankl-

yla ‘Bilgide derinleenlerdir.’ Yaratklar üzerinde ibret gözüyle dü-

ünmeyle de ‘göz sahipleridir.’ Hitabnda kendilerini zorlad ilerle

‘(kendilerini yasaktan uzaklatran bir) akla sahip olanlardr.’ Nurunun

sürmesi için yardm dilepeyi korumakla onlar ‘derin akl sahipleridir.’

Onlar, ezeli bilgisini örenmekten perdeli olan kullarn davranlarm

balayanlardr. Snrlarn amaya kar ise ‘öfkelerini yutanlardr.’

Onlar, Hakkn kendilerini vekil yapt mallardan, diledii kullarna

emaneti ulatrmak üzere infak edenlerdir. Göünden tecelli edii esna-

snda seher vakitlerinde balanma dileyenlerdir. hsan ettii nimetleri

nedeniyle ‘ükredenlerdir.’ hsan ettii marifetlerini ‘elde edenlerdir.’

Amel binekleri üzerinde, memnun olduu ilere ‘koanlardr.’ hsanla-

rn kendilerini bolca verdii ‘yilerdir.’ Büyüklüünü kendilerine gös-

terdii ‘ihsan sahipleridir.’ O'nun seçimiyle yaratklarn arasndan ‘seçi-

lenlerdir.’ Dümanlarnn kelimesine kar Hakkn kelimesini üstün

yapmakla ‘üstün olanlardr.’ simlerinin ve nebilerinin önünde ‘yakla-

anlardr.’ Hükümlerinde gizledii gizli hikmetini ‘düünenlerdir.’

Kendilerinden (ruhlar âleminde, bezm-i Elest) söz alrken Hakkn

Rablm kabul ettiini unutanlara (bu sözü) ‘hatrlatanlardr.’ Kendi-

siyle kavga etmek arzusuyla -ki bu da Hakkn takdiriyle gerçekleir-

kar çkanlara kar dindalarna fardm edenlerdir.’

te onlar, Allah’n kullandr. Kimsenin onlarn üzerinde bir otori-

tesi yoktur. Çünkü onlar, kelamnda kendisinden vekil olmakla konu-

tuklarnda, kesin kant sahipleridir. Bu esnada Allah, karanlk ve nurda

‘onlarn dili, kula, gözleri ve elleridir.’

Allah’n velîlerinin nitelikleri hakknda kitabnda zikrettii bütün

hususlar ele almaya kalksaydk ve onlara tahsis edilen özellikleri açkla-

saydk, hiç kukusuz, vaktimiz buna yeterli olmazd. Bu nedenle özette
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bile bir ölçü tutmalyz. Burada zikrettiklerimiz, hem özet, hem ayrnt,

hem zamanl ve hem zamansz olarak, yeterli saylmaldr.

Bilmelisin ki, Allah’ bilmekten bir koku duymu bir insan, öyle

demez: ‘Niçin bunu yapt da, unu yapmad?’ Allah’ bilen biri nasl

olur da ‘Allah niçin bunu yapt?’ diyebilir ki? Halbuki öyle biri, O’nun

bütün zuhur edenleri ve zuhur edecekleri, öne geçenleri ve arda kalan-

lar ve de düzenlenmi olanlar özü gerei gerektiren Sebep olduunu

bilir. Öyleyse O, Sebebin kendisidir. Bir eyi kendisinin dnda bir ne-

denle var etmeyecei gibi yok da etmez. ‘Allah, zalimlerin söyledikleri

eyden münezzeh ve mütealdir.’ O'nun meiyeti (mudak iradesi),

zâtnn Ar’dr. Nitekim -anlarsan- Ebu Talib el-Mekki böyle demiti.

lahi isimlerin nispetleri (ba) hakknda bir bilgi açlrsa, iaret ettii-

miz meseleyi örenirsin. Söz konusu nispeder, ilahi mazharlarn müm-
künlerin d varlklarnda ortaya çkmasyla ortaya çkmtr. Böylelikle

de nevilere ve cinslere ayrlm, ahs olmulardr. ‘Herkes kendi me-
rebini bilmitir.’ ‘Herkes kendi namazn ve tespihini bildi.’ Bir hük-

mün kendi hakikatinde zuhur etmesinin nedeni, (o hükme ait) ilahi

ismidir. Hakkn isimleri ise zatî nispetlerden ibarettir. Artk düün!

‘Allah hakk söyler ve doruya ulatrr. 5

Fütûhât- Mekkiyye’nin on birinci sifr’inin bitimiyle, yetmi doku-

zuncu ksm sona erdi, onu bu babtan ‘Bilmelisin ki, iddialar...’ vaslyla

(balayan) sekseninci ksun takip edecektir:
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[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
SEKSENNC KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

(Ruhanî Meselelerin Açklama ve izah)

Bilmelisin ki (bir takm) iddialar, eskilerden ve yenilerden bu (ta-

savvuf) yolunda muhakkik olmayan insanlar tarafndan uzun uzadya

konuulduu için, tam tahkik sahibi Muhammed b. Ali Hakim Tir-

mizî, baz snama ve deneme konular belirlemiti. Yüz elli be tane

olarak belirlenen bu sorular, ancak zevk ve tecrübe yoluyla cevaplana-

bilir. Çünkü bu cevaplara teorik düünme yoluyla veya akln zorunlu

yarglaryla ulalamaz. Öyleyse bu cevaplar, sadece gaybî mertebedeki

bir mazhar vastasyla (ilahi) bir tecelliden örenilebilir. Söz konusu

mazhar cisim olabilecei gibi bazen cismanî, bazen cesedi olabilir; ba-

zen de ruhî, bazen ruhanî olabilir. Kitabn bu bölümü, o meselelerin

izah ve açklamasn hedefler. Bu bölümü de, Allah’n izniyle onlar

açklamann yeri yaptk.

BRNC SORU

Velîlerin Kaç Menzili Vardr?

Cevap:

Bilmelisin ki, velîlerin menzilleri, duyusal ve manevî olmak üzce

iki türlüdür. Duyusal menziller, yüz derece olan cennette bulunur.

Dünyadaki duyusal menzilleri ise, kendileri için harikulade olaylar
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meydana getiren halleridir. Onlarn bir ksm bedeller (Ebdâl) ve ben-

zerleri gibi, bu hallerde görünürken, bir ksm adna bu haller gerçekle-

ir, fakat üzerlerinde bunlardan hiçbir ey gözükmez. Bu gruptaki

velîler, Melâmîler ve ariflerin büyükleridir. Bunlar, yüz on küsur men-

zildir. Her menzil ise, pek çok alt menzili içerir. Bunlar, velîlerin dünya

ve ahiretteki duyusal menzilleridir.

Velîlerin mârifetlerdeki mânevî menzilleri, iki yüz krk sekiz bin

(ulalm anlamnda) ‘gerçeklemi’ menzildir. Bu ümmetten önceki

ümmetlerden hiç biri, onlara ulaamamtr, (çünkü) bu menziller bu

ümmete özgüdür. Her menzilin farkl bir zevki olduu gibi her zevkin

de, sadece tadann bilebildii özel bir nitelii vardr. Bu say, dört ma-

kamda snrldr: Ledünnî bilgi makam, nur bilgisi makam, cem’ ve

tefrika bilgisi (birletirme ve ayrtrma) ve ilahi yazm bilgisidir. Bu

makamlar arasnda ayn cinsten makamlar vardr, bunlarn says ise,

hepsi de velîlere ait olan yüz küsürdür. Her makamdan ise saylar bel-

li, fakat kitapta zikredilmeleri uzun sürecek pek çok makam meydana

gelir. Ana makamlar zikrettiimde ise, o makamn sahibinin zevki ö-
renilir.

Ledünnî bilgi, ilahiyat meseleleri (metafizik) ve özel rahmeti elde

etmeyi salayan hususlarla ilgilidir. Nur bilgisinin otoritesi, Âdem’in

yaratlndan Rabbin günleriyle binlerce yl önce Mele-i Â’ia’da (Yüce

Topluluk denilen melekler) ortaya çkar. Cem’ ve tefrika bilgisi Levh-i

mahfuz’un (Korunmu Levha) bir parças olduu Bahr- muhittir (ku-

atc okyanus). lk Akl ondan bilgi ald gibi bütün Mele-i Â'iâ da

ondan yardm alr. Bu ümmetin velîlerinden baka ümmetlerden hiç

kimse ona ulaamaz. Onun tecellileri, bu ümmetin velîlerinin gönülle-

rinde alt bin iki yüz tür olarak çeitlenir. Velîlerin bir ksm, bu türle-

rin hepsini elde etmitir. Bunlara örnek olarak Ebu Yezid el-Bcstâmi ve

Sehl b. Abdullah gibilerini verebiliriz. Baz velîler ise bir ksmn elde

etmitir. Dier ümmetlerin velîleri, bu bilgilerden rû'daki (kalbin bir

yönü) ruh nefeslerinden bir ksmna sahiptiler ve o bilgiyi ancak bu

ümmet tamamlayabilmitir. Bu hal, Peygamberleri, efendimiz Hz.

Muhammed’in konumu nedeniyle, onlara dönük bir ereflendirme ve

ilgiden kaynaklanr.
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Cem’ ve tefrika bilgisindeki asl konumundaki gizli ilimlerden üç

ilim bulunur: Birincisi ilahiyatla ilgiliyken kincisi yüce ruhlar, üçüncü-

sü ise doal türeyenlerle ilgilidir. Bu ilimden ilahiyat ile ilgili ksm,

deimeyen tek bir tarzdadr, fakat onun ilgileri deiir. Yüce ruhlar ile

ilgili ksm ise, bakalamakszm deiir, türden türe girer. Doal türe-

yenlerle ilgili ilim ise türden türe girer ve (onlarn deimesiyle) baka-

lar. Bu ksm, ‘Ömrün o en dükün çana, (insann) bildii eyi de bilmez

olduu yaa kadar
'264 diye ifade edilir. Çünkü bu bilgiden onun adna

meydana gelen maddeler deimi, onlara ait bilgi de dolayl olarak

onlara katlmtr.

Bu ilimde bulunan gizli ilimlerin asllan da üç ilimdir. Öyleyse

velîler, bu ilimde üç tabakadr: Orta tabaka, yirmi üç bin alt yüz sek-

sen yedi ana menzil içerir. Her biri ise -birbirlerine girdikleri için- vak-

tin saymaya imkân vermeyecei ve (örenilmelerinde) sadece zevk bir

yarar salayabilecei için zikretmediimiz pek çok alt menzili içerir.

Kalan saylar ise, (dier) iki tabaka arasnda bölünmütür. Bu ikisi, bü-

yüklük örtüsü ve azamet izan (petemal) ile ortaya çkan menzillerdir.

u var ki bu ikisi için büyüklük örtüsüyle (ortaya çkan menzillerden)

daha önce zikrettiimize göre bin yirmi küsür fazla mertebe ortaya ç-

kar. Bu menzillerin büyüklük örtüsünün menzillerinde bulunmayan

özel bir nitelii vardr. Çünkü büyüklük (kibriya) örtüsünün mazhar

ez-Zahir isminden (meydana gelmi) iken izar örtüsünün mazhar el-

Bâtn isminden meydana gelir. Zâhir asl iken bâtn sonradan meydana

gelmi bir badr (nispet) . Sonradan meydana geldii için de bu men-

ziller ona aittir. Çünkü ferler, ürün yeridir ve bu nedenle ferde aslda

bulunmayan ey meydana gelir ki, o da üründür. Bununla birlikte on-

lara yardm asidan -ez-Zâhir ismi- ular, fakat hüküm deiir. Öyleyse

Rab hakkndaki bilgimiz, nefs(’imiz) hakkmdaki bilgimizden oluur,

çünkü nefis bir kanttr. ‘Nefsini bilen Rabbini bilir.’ Bununla birlikte

nefsin varl, Rabbin varlnn sonucudur. Öyleyse Rabbin varl
asl, kulun varl ferdir. O halde bir mertebede Rabbin varl öne ge-

çip el-Evvel ismini kazanmken bir mertebede geride kalr ve ona ait

isim el-Ahir olur. Binaenaleyh, özel bir ba yönünden O’nun adna asl

hükmü verilirken baka bir ba yönünden fer hükmü verilir. Teorik

düüncenin verisi, budur.
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Zevkî bilginin verisine gelirsek, hiç kukusuz Allah, bâtn olduu

yönden zahir iken zahir olduu yönün aynsndan bâundr. Ayn za-

manda O, ahir olduu yönden evvel iken ayn ey el-Ahir ismi hakkn-

da söylenebilir. O, rida (örtü) olduu yönden izar (ön örtüsü) iken

izar olduu yönden de ridadr. Hak, akim fikir gücü yönünden düün-

düü ve onaylad gibi, hiçbir zaman iki farkl nispet ile nitelenmez.

Bu nedenle ‘Allah’ neyle büdin?’ diye sorulduunda, Ebu Said el-

Harraz öyle yant verdi: ‘ki zdd birletirmesiyle.’ Sonra u ayeti

okudu: ‘O evveldir, ahirdir, zahirdir ve bâtndr.ms Ebu Said’de iki farkl

yönün bu bilgisi bulunmasayd, ‘iki zdd birletirmesiyle’ demesi an-

laml olmazd.

lk, son, zahir, bâtn niteliklerinin Hak ile ilikilerindeki anlamla-

ryla âlem üe ilikilerindeki anlamlan bir olsayd, (Hakkn böyle nite-

lenmesi anlamnda) bu durum ilahi mertebe adna bir övgü olmazd.

Arifler de, bu nispetleri verirken isimlerin hakikatlerini yüceltmezlerdi.

Bilakis kul Hak ile özdeletiinde ztlar ve baka eyleri deimeyen

tek hakikatten Hakka nispet mertebesine ulard. Kul için bu olayn

gerçeklemesi düünülebildiine (göre), Hak için bunun olmas daha

layk ve yerindedir, çünkü Hak zât bilinmeyendir. Böyle bir ilahi bil-

giye ancak kendilerinden soru sorulan menzillerden ulalabilir.

Marifetlerde menzillerin saysnn kendilerine ait olduu velîlerin

saysna gelirsek, onlar üç yüz elli alt kiidir. Bu kiiler, Âdem, Nuh,

brahim, Cebrail, Mikail ve srafil kalbi üzerinde bulunur. Onlar, üç

yüz, krk, yedi, be, üç ve bir kiidir, Toplamlar ise, üç yüz elli altdr.

Arkadalarmzdan çounluun kabul ettii say budur. Bunun nedeni

ise, bu konudaki bir hadistir. Bizim yolumuza ve kukunun bulunma-d kefin verisine gelirsek, bu say, saylarm bölümün banda zikret-

tiimiz velîlerin toplamndan ibarettir. Bu say ise, be yüz seksen do-

kuza ular. Onlardan birisi, her zamanda bulunmaz. Söz konusu velî,

Muhammedi (veliliin) sonuncusudur (Hatem). Kalanlar ise -eksilme-

den ve artmadan- her zamanda bulunur. Muhammedi Hatem’e gelir-

sek, ite onun zaman, (yaadmz) bu zamandr. Biz de onu gördük,

tandk. Allah onun mutluluunu tamamlasn! Ben onu be yüz doksan

be ylnda Fas kentinde tanmtm.
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Tasavvuf ehlinin görü birliine vard husus, velîlerin alta ana ta-

bakada bulunduudur. Kutuplar, imamlar, bedeller, nakîbler ve necîb-

ler. Kefte bunlara ilave yapanlara gelirsek, onlara göre saylar belli ve

her zamanda bulunan ricalin (adamlar) tabakalar be yüz otuz tabaka-

dr. Bir ve iki Hatem’in mertebesi vardr. Fakat bu ikisi, her dönemde

bulunmaz. Bu nedenle o ikisini her dönemde bulunan sabit tabakalara

katmadk.

KNC SORU

Yaknlk Ehlinin Menzilleri Nerededir?

Cevap:

Yalcnlk ehlinin menzilleri, sddîklk ile eriat peygamberliinin

arasndadr. Buna göre Allah’a yakn bir velî genel peygamberlikten e-

riat getiren bir peygamberin mertebesine ulamad gibi -o peygam-

berin sözü nedeniyle de- peygamberlerin uyanlar olan sdklardan da

deildir. Yaknlk mertebesi, Hakka yaklaanlarn makamdr. Hak ise,

onlar iki ekilde kendisine yaklatrr. Birincisi, çabalar olmakszn,

özel yönden yaklatrmasdr. Örnek olarak ahir zamandaki Kâim’i ve

benzerlerini verebiliriz. Dier yön ise, Hzr ve benzerlerinde olduu
gibi, çaba yolundan yaklatrmasdr. Makam birdir, fakat ona ulamak

zikrettiimiz ekildedir. Burada peygamber, nebiden ayrr, hepsini ise

bu makam kuatr. Bu makam, Hakka yakn kimselerin ve Teklerin

(Efrâd) makamdr.

Bu makamda insan yüce toplulua (Mele-i A'â) katlr ve Haktan

meydana gelen ilerde bu yakn kimseler adna tahsis (Haklan seçimi)

gerçekleir. Makamn kendisi de, kesbe dâhildir. Bazen ise (kulun gay-

reti olmakszn Haktan bir) ihtisas yoluyla gerçekleebilir. Bu nedenle

Risalet hakknda ‘bu makam bir ihtisastr’ denilmitir ki, dorudur.

Kul Haktan olan eyi çabasyla elde edemez. Binaenaleyh vuslatta ku-

lun çabas vardr. Kavuma esnasnda Haktan o kimse adna meydana

gelen eyde ise çaba yoktur. Ledünnî bilginin kayna burasdr. Allah

bu bilgi hakknda kulu Hzr ile ilgili olarak ‘Ona katmzdan örettik ve
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katmzdan (ledün) rahmet verdik
''266 demitir. ‘Örettik’, ona rahmet

verdik ve kendi katmzdan bilgi verdik demektir. Bu ise, dört makam-

dan biridir. Dört makam, ilahi yaz bilgisi, cem’ ve tefrika bilgisi, nur

bilgisi ve ledünnî bilgidir.

Bilmelisin ki, yaknlk ehlinin menzili, o insanlarn hayatlarnn

ahirete bitimesini salar. Dolaysyla, (dünyadan ahirete göçerken)

ruhlara maan baylma hali onlara ulamaz. Onlar, Allah’n u ayette

sözünü ettii istisna kapsamna girenlerdendir;
‘
Sura üflenir, Allah’n di-

lediklerinin dnda gökte ve yerde bulunan herkes baylr

d

267 Bu menzil,

Allah ehlinin nezdinde en özel ve üstün menzildir. nsanlar, bu men-

zilde üç tabakaya ayrlr: Bir ksm, bütün olarak bu makam elde et-

mitir, onlar peygamberlerdir. Bunlar, birbirinden üstün olacak ekil-

de, o makamda derece derecedir. Bir ksm ise ikinci dereceyi elde et-

mitir. Onlar, nebilerdir. Söz konusu kimseler, (peygamber olarak

kimseye) gönderilmemilerdir. Bilakis, kendilerine dayanan bir eriada

ibadet eden insanlardr. Bu noktada onlara uyanlar da kendilerinden

saylr. Bu nebilere uymayanlara ise Allah herhangi bir sorumluluk

yüklemez. Bunlar, bu makamlarda birbirlerine göre derece derecedir.

Üçüncü tabaka ise, bu ikisinin altndadr. O da, vahyini bir melein ge-

tirmedii ‘mutlak nebîlik’ derecesidir.

Bu tabakalarn altnda peygamberlere uyan sddîklar bulunur.

Sddîklarn altnda, kendilerine zorunlu olmakszn nebilere uyan

sddîklar, onlarn altnda ise üçüncü tabakaya uyan sddîklar vardr.

Bunlara ‘yakn olanlar’ (mukarrebîn) ad verilir, yani üçüncü tabaka eh-

lini kasdediyorum. Her tabakann dier tabakann bilmedii kendine

özgü bir bilgisi vardr. Bu nedenle Hzr, Musa’ya ‘bilgi (hubre) bak-

mndan kuatamadm bir eye kar nasl sabredeceksin ?’2*8 dedi. Ayette

geçen ‘hubre’ kelimesi zevktir ki o da hal ilmi demektir. Hzr Musa’ya

öyle der; Ben Aliah’m bana örettii ve senin bilmediin bir bügiye

sahip olduum gibi sen de Allah’n sana örettii ve benim bilmediim

bir bilgiye sahipsin.
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ÜÇÜNCÜ SORU

Askerleri Elde Edenler Neyle Elde Etmilerdir?

Cevap:

Öncelikle burada ‘askerler
5

ve ‘onlarn askerleri elde etmesi
5

denir-

ken neyin kastedildiini belirtelim, sonra neyle elde ettiklerini açklaya-

lm. Çünkü soru soran insan sözünü bir ekilde snrlamaz ya da du-

rum kant söylemezse, cevap verenin terimsel olarak bu kelimenin

gösterdii anlamlarla cevap vermesi gerekir. O anlamlardan birini eksik

braktnda ise, kelimeye hakkn vermemi saylr.

Bilmelisin ki, sûfler askerler terimini çetin amelleri, niyetleri ve

mücahedeleri anlatmak için kullanr. Nitekim air öyle der:

Onun akndan askerdedir.

Kast edilen, zorluktur.

Bilmelisin ki, bu yol, Allah’n isimleriyle ahlâklanmak esasna da-

yanr. Böylelikle bu askerler, Allah'n el-Melik ismiyle ahlâklanmak im-

kân bulmutur. Çünkü el-Melik, askere sahip olma özelliini haiz kim-

sedir. FJ-Melik, e-edid yani güçlü demektir. Güç ve skntlara ise on-

lardan daha çetin bir eyle kar konulabilir ve öyle denilir: ‘Meliktü

el-acîne, za eddemi acnuhu.’ Her ikisi de (eddemi ve meliktü) ‘Ha-

muru yourdum 5

demektir. Kays ibnü’l-Hatîm mzran öyle betim-

ler:

Avucumla bastrdm (meliktü), kanm akttm

Altnda duran kii ardn görür.

Mzram iddetle sapladm demektir.

Allah ehli Allah’n el-Melik ismiyle (ahlâklanrken) iki yoldan as-

kerlere sahip olmutur. Bu konuda karlatklar güçlüklere gelirsek,

bunlar, fiiller mertebelerinde Hakkn kendilerini durdurduu ara yer-

lerdir. Bu ise fiillerin bir yandan Allah’a bir yandan kendilerine nispet -

edilmesi anlamna gelir. Onlara öyle bir hal görünür ki, bu halde fiilleri

kendilerine nispet edemezler; öyle bir hal görünür ki bu kez fiilleri Al-
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lah’a nispet edemezler. Onlar, gerçek ve sayg arasnda yok olup gider-

ler. Bu ara durumdan kurtulmak, ariflerin karlat en çetin itir.

Çünkü bu makamdan aada olan kimse, iki uçtan birisini görür. Kar-

koyan olmad için de rahattr.

Bilmelisin ki, bu makam sahibi, Allah’n askerlerini örettii biri-

dir. O askerleri Allah’tan bakas bilemez. Allah öyle buyurur:
‘

Rabbi

-

nin ordularn ancak 0 bilir.’
269 Baka bir ayette ise

‘

galip olan bizim or-

dumuzdur’270 der. Bu makam sahibini de, Allah’n ordular bilir. Onlar,

ilerini yaparken Allah’tan baka kimsenin üzerlerinde hüküm sahibi

olmad kiilerdir ve bu nedenle de (Allah ordular diye) O’na nispet

edilmilerdir. Onlar, yenilgi bilmeyen galiplerdir. iddedi rüzgâr o or-

dulardan biri olduu gibi (fil suresinde anlatld üzere) ‘fil sahiplerine

gönderilmi kular da’ o ordulardandr. Herhangi bir yaratlmn etki-

sinin bulunmad her asker, bu makam sahibinin bilgi halamndan ha-

iz olduu askerlerdendir. Hz. Peygamber, onlar hakknda öyle der:

‘Saba rüzgâryla bana yardm edildi.’ Baka bir hadiste ise ‘Bir aylk

mesafeden dümana korku salmak özelliiyle bana yardm edildi’ der.

Allah bu makam sahibine bu askerlerin bilgisini ihsan ettiinde, dü-
manlarn yüzlerine ta atar, onlar da hezimete urar. Hz. Peygamber

Huncyn savanda dümanlarna ta atmt. Burada ‘atmak’ fiili, Pey-

gambere aittir. Onlar ise ancak Allah emriyle galip gelir. B nedenle

Allal ‘Attnda sen atmadn, fakat Allah att
5171 buyurdu. O halde Al-

lah'n askeriyle yardm alm her kii, Allah’n kendisine ilgi gösterdii-

ne bir delildir. Söz konusu kii de, sadece ilahi bildirim ile özel anlam-

da askerlerle yardm gören olabilir. Bildirme olmakszn Allah’n yar-

dm ettii kii, bu askerleri elde eden gruptan deildir. Ordulardan

özel anlamda yardm alamaz. Öyleyse (bu tabakadan saylmak için) bu

konuda bir kastn (ve bilginin) bulunmas arttr.

Bu makam sahibi, arkadalar için kavmin sava yerlerini belirle-

melidir. Nitekim Peygamber Bedir savanda böyle yapmt. Çünkü

Allah askerlerinden her bir ahs, kime, ne zaman ve nerede musallat

edildiini bilir. Böylelikle bu ordular, söz konusu ahs için kavmin sa-

va yerleri olan mekânlarda somutlar ve belirginleir. Her biri öldürü-

len kii suretinde ve ismiyle belirginleir. Bu makam sahibi onu görür

ve öyle der: ‘Bu falancann öldürüldüü yerdir.’ Bu makam, iki

imamdan tek imamn makamdr.
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Bu makama ulatran cn yakn ey, Allah yolunda nefret ve Allah

yolunda sevgidir. Böylelikle bu tabakann himmetleri ve nefesleri, be-

lirttiimiz ekilde elde ettikleri askerler arasnda saylr. te bu, kararl-

lk ve dorulukla, ‘Allah yolunda dostluk’ ve ‘Allah yolunda düman-

lk’n srrdr. Bununla birlikte o insanlar, Allah’tan bakasn görmezler

ve bu nedenle öfke ve öfkeyi sindirmekten sadece Allah’n bildii hu-

suslar bulurlar. Göz ise onlar içlerinden korur: Acaba bir eye Al-

lah’tan bakas olarakm bakacaklardr? Bu makama ulatklarnda ise,

Haldun askerlerini elde ederler ki bunlar O’nun isimleridir. Çünkü

O’nun isimleri O’nun zâtnn askerleridir. Bunlar, Allah'n diledii

kimselere musallat ve sayelerinde dilediklerine merhamet ettii askerle-

ridir. Öyleyse Allah'n isimlerini örenen kimse, hiç kukusuz, ilahi as-

kerleri de örenmi demektir. simlere mensup bu askerlerin bakan

ise, daha önce de belirttiimiz gibi, el-Melik ismidir. el-Mclik, bütün

isimlere hakimdir. Dier isimler ise onun bekçileri gibidir. Bu soruyla

ilgili bu kadar açklama yeterlidir.

DÖRDÜNCÜ SORU

Onlar Nccdc Sona Erer?

Cevap:

Hiç kukusuz bu tabaka, söz ve akit ehlidir. Bu durum ‘Bir takm

adamlar vardr ki, Allah’a verdikleri söze baldrlar, bir ksm gereini ye-

rine getirmi , bir ksm ise beklemektedir, sözlerini deitirmezleri272
aye-

tinde dile getirilir. Bu tabaka savalarnda söylediimiz ekilde bulun-

duklarnda ve cihatlarnn yolunu tuttuklarnda, vardklar yer, verdik-

leri sözün sorumluluundan kurtulmak ve askerliklerini bitirmektir.

D varlklar, bu askerlerin kendileri için asker olduklar ve Allah

karsnda kendilerini izhar etmeye söz verdikleri eylerdir. Sözünü et-

tiimiz askerleriyle birlikte bu varlklara yöneldiklerinde ise, bu askerle-

rin onlardaki etkisi onlarnd varln meydana getirmek olur. Bu ise,

arifin askerlerden olan amacndan farkldr. Çünkü onun maksad, söz

konusu varlklar yok etmek ve onlard varl olmayan eye katmak-
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a. Halbuki (askerleri bilen arif), hakikatlerin deimediini ve askerle-

rin onlardaki etkisinin ‘varlk (var etmek)’ olduunu anlamamtr. Bu

varlklar adna yolduk, kendileri nedeniyle öne geçmitir. Bu nedenle

askerlerin onlardaki etkisi yokluk olmamtr, yokluk onlara kendile-

rinden dolay aittir. Geride (etkinin yönü olarak) sadece varlk kalabi-

lir. Böylelikle (bu askerlerle) arifin maksadndan baka bir ey meydana

gelir. Bu esnada arif, bu d varlklarn Hakkn mazharlar olduunu

anlar. Bunlar, O’na varr ve O’ndan var olur. Allah’n ötesinde ise, ula-

lacak bir amaç yoktur.

öyle denilebilir: ‘Alemlerden müstani zât Allah'n ardndadr.’

Buna öyle yant veririz: zannettiin gibi deildir. Allah, zâtn ar-

dndadr. Allah’n ardnda ise, varlacak bir yer (ve hedef) yoktur. Çün-

kü zât, kendi mertebesi olmak bakmndan, her eyde mertebeden önce

gelir. Öyleyse Allah'n ardnda bir hedef yoktur.

Arifler, askerleri elde edince, Allah hakknda daha önce birincil

amaçla sahip olmadklar bir bilgiye kavuurlar. Balangçta onlar bu

bilgiden perdeleyen ey, (Hakka kar duyduklar) gayret ve duyarllk

idi: Bu gayretin konusu, Hakkn herhangi bir yaratlmla bir halde ya

da hakikatte ya da nispette ortak olmasyd. Bu nedenle onlarn maksa-

d, d varlklar mutlak yoklua katmak oldu. Bu ise, kendilerine ‘Allah

vardr’ diyenlere yant olarak Bâtnîlerin u sözleriyle iaret ettii ma-

kamdr: ‘O yok deildir.’ Onlara ‘Allah diridir’ denildiinde ise ‘ölü

deildir’ derler. ‘Allah kâdirdir’ denildiinde ‘aciz deildir’ derler. On-

lar, hiçbir zaman subûtî nitelikte (Hak ile yaratklar arasnda) ortaklk

anlam tayan bir sözle cevap vermezler. Bunun yerine olumsuzlayarak

cevap verirler. Bütün bunlar, gayret konusuyla ilgilidir. Bu tabaka, d
varlklar olumsuzlamay baaramaz. Bu nedenle, d varlklar yok et-

me ve olumlama (subût) hükmünü onferdan gidermede bu askerlerden

yardm isterler. Bu kez, bizzat (yardm istedikleri) askerlerin d varlk-

lar var ettiini ve onlara varlk elbisesini giydirdiini görürler. Onlarn

Hakkn mazharlar olduklarn gördüklerinde ise, onlar ‘sabit varlklar
5

olarak brakmaktan raz olur ve arak onlar ‘mevcut5

diye görmezler.

Onlar görmek ise, kendilerinde Hakkn varlna bakmak haline gelir.

Onlarn Haktan kazand bir varlk yokrur. Bilakis onlarn varlk kar-

sndaki hükümleri, kendi hükümleridir, varlk deildir! Zuhur eden

ise, (Haktan) ‘baka
5

deildir. te bu, onlarn son durumudur. Bu du-
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rum, ‘var RabbinedirK7i ayetinde dile getirilir. Öyleyse onlarn vard
yer, Rableridir.

Askerleri azimetler olan kimselere gelirsek, onlarn var yeri, iki

yoldan ruhsatlardr: Birinci yol, (azimet ve ruhsat olmak üzere) her

ikisinde muhabbetin birlii yoludur. Bu durumda onlarn varaca yer,

bu birlii görmektir. Bu makama Hz. Peygamber ‘Allah azimetlerin

yerine getirilmesini sevdii gibi ruhsatlarn yerine getirilmesini de se-

ver’ sözüyle iaret eder. Bu müahedeyle azimetlere sarlma ba çözü-

lür, çünkü (bütünüyle azimetleri yerine getiren bir) insan ruhsatlar ye-

rine getirmeyi kaçrd ölçüde Allah’ bilmekten de yoksun kalr.

Dier yol ise, onlar Hakkn azimederdeki bulunuunun ruhsat-

lardaki bulunuunun ayn olduunu görmeye ulatrr. Onlarn ise,

azimet veya ruhsattan herhangi birisiyle ilikileri yoktur. Bu durumda,

bir çabalar olmakszn, dorudan bir ekilde, kendilerini baladklar

ey çözülür (sözlerinin gerei yerine gelir) . Bazlar, bu makamdan ha-

reket ederek, Peygamberlerin bir ksmnn dierlerinden üstünlüünün

gerçekte olduunu dile getirir. Nitekim bir ayette
‘

peygamberlerin bir

ksmn bir ksmna üstün yaptk’274
denilir. Bu durum ise, onlar üstünlü-

ün belirlenmesi hakkndaki sözlerinin almasna sevk eder. Çünkü Al-

lah Teala
‘

Peygamberlerden hiç birini ayrt etmeyiz
1275

der. Kukusuz üs-

tün tutan, ayrt etmitir. in birlii olmasayd, cem’ (birlik) farkn aym

olmazd. Salik, Hanbeli ya da Hanefi ya da kendisiyle Allah’a ibadet et-

tii bir mezhebe göre akamlayabilir ve (bulunduu mezhebe) muhale-

fet ettii görülmez. Bu müahede ise onu -herhangi bir ayrm olmaks-

zn- bütün mezhepler ile ibadet edebilecek ekilde sabahlamaya ulat-

rr. Buradan nesih, bu kiide anlamsz hale gelir. Nesih, bir kez sabit

olduktan sonra süresi dolmakszn hükmün kalkmas demektir.

Öyleyse, askerlerinin verdikleri (bilgiye) göre, onlarn varacaklar

yerler, zikrettiimiz yerlerdir. Çünkü askerler deiik deiiktir. Rüz-

gâr ordusu ku ordusu olmad gibi ku ordusu da dümanlarn nefis-

lerinde gerçekleen korku ve ürperti gibi manevî ordular deildir. Her

askerin var yeri, kendisine yöneldii fiilidir. O da, bir kalenin kua-

tlmas veya saffa saldrmak ve hücum etmek olabilir. Her askerin ger-

çekte kendisini aamad bir özellii vardr. Allah Teala kular hakkn-

da
‘

Onlara ta atarlar
7276

derken rüzgâr hakknda c
Dedikleri her eyi çü-
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rûmü kemie çevirirler
’277 korku hakknda ‘

Kalplerine korku salar, evleri-

ni kendi elleriyle tahrip ederler
727* demitir. Her askerin askeri olduu

kimsedeki etkisinin nereye vardna dikkatle baknz! Hak, snrlan-

maz, çünkü O, bütün uurlarn ta kendisidir (tanm). nsanlar ise per-

deliiik ve perdesizlik arasndadr. Allah bizi perdede, perdenin kaldrl-

nda ve perdenin ardndan kendisine ait eyde Hakkn gösterildii

kimselerden eylesin.

BENC SORU

Yaknlk Ehlinin Menzillerinin Nerede Olduunu
Örendik. Askerlerin Nereye Ulaacam, Onlar Elde

Edenlerin Son Noktasm da Örendik. Peki, Meclis ve Söz

Ehlinin Makamlar Neresidir?

Cevap:

Sohbet edenlerin meclislerine gelirsek, onlarn meclisleri ini ba-

kmndan en aa ve mukaddes makamn ardmdadr. Onlarn alt mer-

tebesi vardr. Birinci mertebede, sekiz meclisleri vardr. kinci ve altnc

meclis ise, rahat meclisleri diye isimlendirilir. Bunlar, bu hal sahibi kul-

larna Allah’n merhametidir. ki meclis ise -ki birincisi, dördüncü kin-

cisi sekizinci meclistir- bu ikisi kul ve Rab arasndaki birliktelik meclis-

leridir. ki tane de kul ile Rab arasnda ayrm meclisleri saylan meclis-

ler vardr ki, bunlarn mertebelerini açklayacam. Geride kalan dör-

düncü meclisten (ve içerdii mertebelerden) ise, farkl ekillerde söz

edilecektir. Ayn ekilde ikinci mertebede ve dördüncü mertebede be-

lirttiimiz gibi, sekiz meclis vardr. Altnc mertebede ise iki meclis,

üçüncüsünde alt meclis, beinci mertebede dört meclis vardr. Böylece

sohbet ehlinin ana meclisleri -meclis olmalar yönünden deil- ‘Allah

karsnda konuanlar’ olmalar bakmndan zikredildi.

‘Sohbet edenler’ olmak bakmndan deil, (Meclise katianlar ol-

malar bakmndan) meclis ehline gelirsek, onlar müahede sahipleridir.
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Onlar, meclislerinde dört mertebede bulunur. Sohbet edenler, kendile-

ri yönünden oturular bu perdenin ardndandr. Meclis ehli ise Hakkn

kendileri için hazrlad mertebeler yönünden (bu mertebelerde) bu-

lunur. Bir ksmna Hak minberler hazrlamken bir ksmna sedirler,

bir ksmna kürsüler, bir ksmana döekler hazrlamtr. Hepsi de -iki

taraftan bir konuma ve söz olmakszn- kendileriyle oturan görür.

Önce söz ehlinin meclislerini zikredelim! Bunlar, otuz alt. Hakim

Tirmizî’de ise krk sekiz meclistir. Çünkü Tirmizî insanda doasnn

hazzn da dikkate alarak on iki meclis daha ilave eder ki, bu dorudur.

Bazlarmz, insann doasm deil, ruhaniliini dikkate almakla yeti-

nir. Bu durumda sözü edilen meclisler, otuz altdr. Bu nedenle bizim

ile bu meclis ehlinin bilginleri arasnda görü ayrl meydana gelmi-

tir. Bir ksmmz bunu dikkate alrken bir ksmmz almamtr. Dikka-

te alnmas daha yerindedir.

Kul ile Rabbi biraraya getiren meclisler (birliktelik) ise, dört mec-

listir. Kul bu mecliste Hakkn kendisiyle konutuu eyi bilir: Acaba

Allah’tan dolay yarattklaryla nasl konumaldr? Allah’ nasl övmeli-

dr? Ayrca ‘Atete ve etrafnda olanlar mübarek oldu
'179

ayetinin anlamm

örenir. Bu mecliste ‘Size rzk olarak verdii temiz ve helal eylerden ya-

rarlann
1'm ayeti gibi ifadelerle onunla konuur. Bu rzklarn nerede,

neyle temizlendiini, neyin karlnda temizlenip onun adna temiz

hale geldiini örenir. el-Ahir isminin Hak ile ilikisinin mahiyetini

örendii gibi kulun bu isimden olan payn da örenir. Göklerde ve

yerde ruh ve insanlardan oluan her hangi bir yüce toplulua urad-

nda, ne söyleyeceini bilir. Allah ile ilikisi bakmndan tevhid tank-

ln örendii gibi meleklerle ilikisi -düünce yönünden deil müa-

hede yönünden- insanlar adna meydana gelen bilginlerle ilikisi bak-

mndan da tevhid tankln örenir. Bu kii, peygamberlerin menzil-

lerini, kendilerine tahsis edilen özelliklerin nereden tahsis edildiini,

birbirlerinden neden ve hangi yönden üstün olduklarm ve hangi yön-

den olmadklarm örenir. Ayrca hangi yönden Allah’a mensup olduk-

larn bilir.

Ayrm meclislerinde ise, bu meclislerde gerçekleen ey, baka bir

yönden ve baka bir zevkten gerçekleir. u var ki (bu mecliste) kar-

lkl oturma, insann daha önce bilmedii bir takm ilahi isimleri görme
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derecesine ya da özel varlklarn hakikatleri yönünden ilahi isimleri

görme derecesine ya da ilahi isimler ile irti batl olmakszn -ki gerçekte

onlar ilahi isimler ile irtibatldr, fakat onlar ile bu kul arasnda ince bir

perde vardr- özel varlklarn hakikatlerini görme derecesine ulamakla

sonlamrsa, kiideki hal deiir.

Geride kalan dört meclis ise, bir takm mertebelere sahiptir. Bun-

larda bulunanlar ve bu alt mertebede olanlar, sekizinci faslda ‘onla-

rn konumalar ve sohbetleri nedir?’ sorusunu cevaplarken belirtece-

im. Ru meclisler de, ikinci ve dördüncü mertebededir. IJçüncü mer-

tebenin meclisleri ise alt tanedir. Beinci mertebede dört, altnc mer-

tebede iki meclis vardr. Bütün bunlar, sohbet ehlinin meclisleridir.

Baz ariflere göre ise bunlar, müahede meclisleridir. Çünkü (onlara

göre) müahede meclisleri, hayal perdesinin ardndan tahayyül kaynakl

müahede meclisi de olabilir.

Daha önce dile getirdiimiz gibi, Tirmizî’nin mezhebine göre söz

konusu kimselere ait on iki meclise gelirsek, bunlar krk sekiz meclisi

tamamlayan meclislerdir. Onlarn bu meclislerdeki konumalarm, Al-

lah izin verirse, sekizinci fasdda otuz alt meclisi anlatlrken söz edece-

iz. Çünkü o bölüm, onun yeridir.

ALTINCI SORU

Saylar Kaçtr?

Cevap:

Onlarn saylar, Bedir (savana) katlanlarn says kadardr. Onla-

rn içinden sohbet ehli olanlar krk kiiyken, kalanlar -sohbet olmaks-

zn- müahede meclislerinin sahipleridir. Çünkü sohbet, konuan ile

deil, sözün verdii anlam karsnda bir bilinç tamayla ilgilidir. Ko-

nuan (konumada) dinleyicinin tahayyülüne göre bulunur ve dinleyi-

ci, sohbet ve müahedeyi birletirir. Fakar burada söz konusu olan,

zevk sahiplerinin arzulad müahede deildir. Dolaysyla ‘sen’ olman

bakmndan (bulunduun) sohbet esnasnda, istifade etmek üzere soh-
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bette bulunman gerekir. Fakat kendi gözünle deil, sende zuhur etmesi

yönüyle O’nun kulayla istifade etmen gerekir. Sen ‘mazhar5

olarak

dinlerken, bir ‘göz’ (ved varlk) olman yönünden mazhar olursun.

Doru sözlünün (peygamber) dili, bu sayya ‘Krk gün ihlasl sa-

bahlayann kalbinden diline hikmet kaynaklan dökülür' sözüyle iaret

etti. Böyle bir insan, Allah ile Allah’tan konuan haline gelir. Sabah,

kulun kendisi (ayn) olarak deil, mazhar olarak ortaya çkmasdr. Bu

durumda kendisi mazharnda gizlidir. Bu hale örnek olarak, gecenin

sabahn varlnda gizleniini verebiliriz. Krk ise, bu kiilerin saysna

iarettir ve ‘sohbet ehli krk kiidir
5
deyiimizin ta kendisidir.

Sohbet ehlini dta brakrsak, meclis ehli iki yüz yetmi üç kii

kalmtr. Bu ise, (Bedir savana katlan) üç yüz on üç kiinin tamam-

dr. Onlarn oturmas, istifade etmek üzere müahede oturmasdr. Bu

ise, onlarn d varlklarnn Hakkn gözünün mazhar olmas yöniin-

dendir. Onlar, Hakk Hak vastasyla görür ve bu mazharda onlar gayb

halindedir. Onlarn b tecellideki istifadeleri ise, gözlem sahiplerinin

istifadesi gibidir. Gözlemler ise, onlara konumak olmakszn, bilgiler

verir. Fakat burada, açk deliller ile mânevi bir konuma vardr. Bu de-

liller ise, harf ve iaretler ile harfler ve iaretler âlemindeki konumann
yerini alr. ster müahede ister sohbet meclisi olsun, bu meclislerden

gerçekleen amaç, bu mazharda göz ya da duyma gibi nakedilmi bil-

gilerin gerçeklemesidir. Bunlar, Allah ehlinden deer verilen kimse-

lerdir.

YEDNC SORU

Onlar, Bunu Rablerine Neyle Zorunlu Klmlardr?
Cevap:

Hakkn karsndaki sayg, baka bir nedenin zorlamasyla Allah’a

bir eyi vâcip klmamza imkân vermez. Allah kendisine bir eyi vâcip

kldnda ise, zorunlu klan ve zorunlu klman kendisidir, bakas de-

ildir. Fakat ‘Rahmeti takva sahipleri adna (üzerime) yazacam 3281
gibi
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ayetlerde geçen herhangi bir kimse adna Hakkn bir eyi kendisine zo-

runlu klmas, geni rahmeti ifade eder. Böylelikle zorunluluk nedeniy-

le rahmeti genelletirdikten sonra daraltmtr. Baka bir örnek olarak

‘Nefsine rahmeti yazd’2*2 ayetini verebiliriz.

Bütün bunlar mazharlar yönünden midir? Yoksa bu, d varlk

olmalar yönünden deil, mazhar olmalar yönünden mazharlara ait

zâti bir zorunluluk mudur? Zorunluluk mazharlara ait ise, bu zorunlu-

luu Allah kendisi nedeniyle kendisine zorunlu yapmtr. Dolaysyla

bu nitelikte vacip olan ey, vâcip snr altna girmez. Çünkü bir ey
kendini knamaz. Vaciplik mazhar olmay kabul edici d varlklara ait

ise, vaciplik bakasndan kaynaklanr. Çünküd varlklar Ondan baka

üten mazharlar O’nun hüviyetidir. Bu açklamadan sonra cevap olarak

istediini söyleyebilirsin. Cevap ise, cevap verenin belirlemesine göre-

dir.

Allah ehli ise, bir yerde "takva sahibi olmalar ve zekât vermeleri'’
2 '13

yönünden rahmeti Hakka zorunlu klmlardr. Burada zekât, dil ve

dindeki anlamyiadr. Onlar ‘

Ayetlerimize inananm\ ‘Ümmi peygambere

uyan
,
onu kendilerinde yazl olarak bulan’235 kimselerdir. Bunlar, belirli

bir gruptur ki onlar Ehl-i kitap’tr. Ehl-i kitaptan olmayan ise, bu zo-

runluluk kaydnn dma çkar. Hak ise, onlarda genel anlamda Rah-

man olmas yönünden kalr. Baka bir grup ise
‘
Sizden kim bilgisizce kö-

tülük iler ve sonra tövbe eder ve iini düzeltirse
5286

ayeti bakmndan Rab-

lcrine rahmeti zorunlu klar. Burada zorunluluk, bilgisizlik ile snr-

lanmtr. nsan bilmezse, bu snrlln altna girmez. Onun hakknda

rahmet, kaytsz olarak kalr. Kul bu rahmeti varlnn kendisinden

meydana geldii ihsandan, baka bir ifadeyle kendisinden (dolay)

Hakkn mazhar olduu ihsandan talep eder ki, yoklukla nitelenme ha-

linde hakikati varl olmayan mutlak yokluktan ayrabilsin. Dikkat

ediniz! blis Sehl et- Tüsterî’ye bu makamdayken öyle demiti: ‘Snr-

llk O’nun nitelii deil, senin niteliindir.’ Hak, bilgisizlik ve takva

snrlamasyla, layk olduu mutlaklktan perdelenmez. Dolaysyla hiç-

bir ekilde Hak üzerinde zorunluluk yoktur. Öyleyse zorunluluu gör-

düün her yerde, snrlln ona elik ettiini de bilmelisin!

Baz kimseler ise, bu insanlarn Allah'n kendisi hakknda zikrettii

yönden (takva ve benzeri nedenler gibi) baka bir yönle rahmeti Rab-
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lerine zorunlu kldklarn görebilir. Onlar, söz konusu kimselerin ka-

vuma arzusu ve kendi inançlarnda Rabbin mertebesini tercih ederek,

art zamannda bineklerini feda ederek rahmeti Rablerine zorunlu kl-

dklarn söylerler. Burada bir eksiklik olsa bile, bu gözetmeye göre o

eksiklik, tam kemâldir. Bence böyle bir ey, airin kendisini hapseden

Ömer b. Hattab’a söyledii msralar hatrlatr:

Yumuak yavrular hakknda ne dersin

Kzl kursakl; ne aaç var ne su

Onlar kazanan attn karanlk bir kuyuya

Bala -insanlarn sahibi sana hidayet etsin- Ey Ömer!

Seni bakan seçen insanlar seni tercih etmediler

Hayr! Tercih ettikleri kendileri idi

Onlar, bunu zorunlu klan ilahi bir taleple, bineklerini harcam

olsalard, bu durum, birinci gibi olurdu. Çünkü Hak kendisi haliknda

bir zorunluluu dile getirmemi olsayd, biz onu söylemezdik. Çünkü

kölenin efendisine bir eyi zorunlu klmas, saygszlktr.

Burada, bu meclisleri bilen ârifLerin çounun fark edemedii ince

bir sr vardr. öyle ki: D varlklarmz için biz Hakk talep etiimiz

gibi O da mazharlarmn ortaya çkmas için bizi talep eder. Onun biz-

den baka bir mazhar yoktur. Biz ise ancak O’nun vastasyla zuhur

eder, O’nunla kendimizi bilir ve O’nu biliriz. Bizim sayemizde lah’n

hak ettii ey ortaya çkar:

O olmasayd, biz olmazdk

Biz olmasaydk, O olmazd

Dersen ki, O’yuz biz

Hak ancak biz olurdu.

Bizi izhar etti ve O’nu gizledi

O’nu izhar etti ve bizi gizledi.

Hah var olanlar oldu

Biz ised varlklar olduk.
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O zuhur etsin diye bizi izhar eder

Gizlice ve sonra da açkça

Bu insanlar kendilerinden ve baka varlklarn nefislerinden bu ha-

kikatleri örendiklerinde, onlarn kendileri hakknda bilmediklerini

bilmi olmakla dier insanlara kar bir ayrcalk kazanrlar. Hak onla-

rn kalplerini görüp ilahi inayet ve Rabbani kademin önceliinin veri-

sinden (o kalplere) yerleen eyleri görür. Bu durumda onlar, bu krk

sekiz meclisin ehli olmalar yönünden Rablerine (rahmeti) zorunlu k-

larlar.

SEKZNC SORU

Bu Meclislerin Ehli Kimdir?

Onlarn Konumalar ve Sohbetleri Nedir?

Cevap:

Bu sohbederin sözleri, sahiplerini o meclise yerletiren isme göre

deiir. Dolaysyla onu belirlememiz gerekmez, fakat ilahi asllar ko-

runmutur.

lk mertebe ehlinin konumas, kendi meclislerindedir. ki benzer

arasnda bulunan birinci meclis, Allah’n ez- Zahir, el-Mu’ti, el-Bais ve

d varlklarn ortaya çkmasn gerektiren bütün isimlerden kaynakla-

nr. Hak bu mecliste (zâdar ile) ruhlarn hayatnn diliyle olduu gibi

berzahlardaki süfli heykellerin hayatnn diliyle; duyu ve duyulurun,

akl ve akledilirin diliyle konuur. Hak, o mertebede yoldan uzaklap

düüncesi krlarak kaçrmaktan korktuktan sonra tekrar O’na yönele-

nin diliyle konuur. Bunun yan sra Hak, ‘Her eye yaratln verdi ve

sonra hidayet etti™ (ayetinin) diliyle de konuur. Ayette kast edilen,

Hak her eye yaratln verdiini açklad demektir.

Allah Teala, peygamberine söyledii
‘

Onlara kat davran’26*
ifadesi

le
‘
Allah’n rahmetiyle onlara yumuak davrandn, kat ve sert kalpli olsay-

dn™ ifadelerini ayrmtr. Allah Musa ve Harun’a öyle der:
‘Ona yu-

muak söz söyleyin .’290 Bunun amac Firavun’un katlna yumuaklkla
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karlk verip onun krlmasn salamaktr. Halbuki Hz. Musa, Fira-

vun’un katlm alt edecek bir güce sahip deildi. Böylelikle onun et-

kisi kendisine döner ve boarak kendisini yok eder. Öyleyse Firavun,

yumuaklk ile helak oldu. Allah ise, vaktinde her eye yaratln verdi.

Böylelikle insann yaratl yenilenir, insan ise bunu fark edemez. Bu

durum, ‘bilmediiniz ekilde sizi ina ederiz
’291 ayetinde dile getirilir. Kas-

tedilen, her nefes ina ve yaratltr. O halde her nefesle bizde Hakkn

yeni bir yaratmas gerçekleir. Meseleyi bilmeyen kimse ‘yeniden yarat-

l hakknda kukuya kaplr.’192 Çünkü duyu bakalamann hissedilme-

digi suret ile perdelenir. Bununla birlikte her nefesle bakalamay ka-

bul etmek sabittir.

Hak ilk mecliste mizaçta doruluk talebi düiyle konuur. Bunun

amac, akim düüncesinin olduu kadar, ulatklar eyde duyularn mi-

zacnn ve akla ulatrdklar eylerde iç güçlerin mizacnn doruluu-

nu salamaktr. Mizaç bozulduunda idrak araçlar salkl veri akta-

ramaz. Bu durumda ise, ulatklar eye göre akla (veri) aktarrlar, bu

nedenle kuku ve yanlmalar ortaya çkar. Böyle bir durumda ise, akl

bilgisizlii bilgi sayarken yokluu varla çevirir.

Hak bu mecliste ilerü açklanmas diliyle konuur. Bunlar, kar-

lkl yazmay ve karlkl kavumay (haberleme) engelleyen eyler-

dir. Birinci mertebede, zikrettiimiz ksmlara benzeyen dört meclis

vardr. Onlarn benzerleri ise ikinci ve dördüncü mertebede bulunur.

Bu meclislerden üçüncü mertebede bulunanlar; üç, beincide bulunan-

lar iki, altncda bulunan ise, bu benzerlie sahip olarak sadece bir ta-

nedir. Her mertebede farkl fenler bulunur, fakat bunlar bu tarzn d-
na çkmaz.

Birinci, ikinci ve dördüncü mertebede bulunan rahat mecüsleri alt

tanedir. Onlarda müahede kaynakl mânevi sözler vardr. Nitekim

öyle denilir:

Gözlerimiz yüzlerde bizim admza konuur

Biz susarz, arzu konuur.

Benzer anlamda biz de öyle demitik:
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Arzu bizim aramzda bir söz tar

Dil olmadan, ho bir söz!

Bunlar, iki zt arasnda bulunan meclislerdir. Bunlardan itimat ve

kef bilgisi topuktan meydana gelir. ki zt arasnda bulunan meclis ise,

scak ile souk arasndaki lk gibidir. Ayrca o, alenen söylemek ile f-

slt arasndaki duyurma; gülme ile alama arasndaki tebessüme ben-

zer. Her iki zt arasmda bir berzah, ara bölge vardr ki, o rahat meclisi-

dir. Olumlama ve olumsuzlama arasmda ise, gerçek bir berzah yoktur.

Onun sahibi, iki uçtan birisi nedeniyle içinde bulunduu halde kesilir.

Çünkü o rahat edecei bir ey bulamaz. Ksaca, berzahlar rahat yerleri-

dir. Dikkat ediniz! Allah uykuyu bir dinlence, yani rahatlk yapt. Uyku

iki zt arasmda, yani ölüm ve hayat arasndadr. Uyuyan insan ne diri-

dir ne ölü! Bu insanlara söylenen ve fsldanan bilgiler, ite böyle bilgi-

lerdir. Üçüncü ve beinci mertebede ise, her bir mertebede olmak üze-

re bir meclis varken altnc mertebede ise rahat meclislerinden bulun-

maz.

Kul ve Rabbi ayran meclislerden ise bu sorularn dördüncüsün-

den söz ederken ksmen söz etmitik. Altnc ve yedinci mertebeye ge-

lirsek, bunlarn arasmda meclis bulunmaz. Kul ve Rabbi ayran ikinci

ayrm meclisleri ise -yedincisi olmayan- alt meclistir. Her birinde bir

meclis vardr ki, onunla kul ve Rab ayrr. Bu ise, kulun kul, Rabbin

Rab olmas yönünden gerçekleir. Kul ile Rab arasndaki birinci ayrm
meclisleri ise, kulun Rabbe ait olmas, Rabbin de onun Rabbi olmas

yönünden söz konusudur. Öyleyse bu meclis, vasl içindeki fasldr (ay-

rmdaki birlik). Dier meclisler ise, fasldaki fasldr (ayrmdaki ayrm).

Bunlarda vasl (birlik) yoktur. Öyleyse bu kii için ilahi bilgiden bu

tarzn benzeri meydana gelir. Çünkü sen bu bilgiyi kendinden bilebile-

cein gibi kendini de ancak bu bilgiden bilebilirsin. Öyleyse bu bir

döngüye benzer, halbuki döngü de yoktur. Bilakis buradaki kesin bir

bilgidir.

Bu sorular soran Hakim Tirmizî’nin kabul ettii on iki meclise

gelirsek, bunlar ile krk sekiz meclis tamamlanr. Çünkü ‘yüce ruhlar’

onlar bilemez. Onlarn bu meclislerde Allah karsnda bir tecrübesi

yoktur. Bunlar iddia nedeniyle bize aittir. Yüce ruhlar bedenlendiinde

bu bedenlenii bir iddia takip eder ve bu nedenle iddia sahibi olurlar.



Sekseninci Ksm 227

ddia ettiklerinde ise snanrlar. Adem ve meleklerin hikâyesinde dile

getirdiimiz düüncenin dorulan vardr. Orada melekler, iddiann

temizliklerinden götürdüü ksm telafi etmek üzere, Âdem’e secde

etmekle sulanmlard. Melekler için bu durum, namaz klan insann

namazndaki unutmasna benzer. Namaz klana unuttuu için secde

etmek emredildii gibi iddiada bulunduklar için meleklere de secde

etmek emredildi. Çünkü iddia, onlar için bir unutmayd. Secde ise -

onlar için deil- iddia için bir burun sürtmeydi. Nitekim namazdaki

unutma secdemiz de, bizim için deil, bizim admza eytann burnu-

nun sürtülmesidir. Bunu bilmelisin!

Bu on iki meclise gelirsek, bunlarn alt tanesi iki benzer arasndaki

meclise katlrken, kalan alt tanesi kul olmas yönünden nil ile Rab

olmas yönünden Rab arasnda bulunan ayrm meclislerine katlr. Fa-

kat bu konuda zevkler deiir.

Kur’an’da bu sorunun âyeüeri unlardr: ‘Güne’e, aya yetimek ya-

ramaz.7193
'‘Aya menziller belirledikd294 ‘Akan yldza yemin olsun ki.

Kr>

‘Burç sahibi göe yemin olsun ki’
296 Bu surenin sonuna kadarki ksm bu

konuyla ilgilidir. Âlemin etrafnda döndüü ey, Kutub’dur.

Sekseninci ksm sona erdi, onu dokuzuncu soruyla seksen birinci

ksm takp edecektir.





[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
SEKSEN BRNC KISMI

Rahman vc Rahim Olan Allah’n Adyla

DOKUZUNCU SORU

Onlar, Münâcât Neyle Açar?

Cevap:

Sohbet ehli, kendilerini münâcâta sevk eden ve çaran eye göre

münâcât açar. öyle ki: Hak onlar zikrettiimiz bu meclislere (kapy)

‘çalma’, ‘açma’ ve ‘açlmasn dilemek’ eylemlerinden sonra oturtur.

Çünkü onlar, Hakkn ‘Ey iman edenler Peygamberi çardnzda, ko-

numanzn öncesinde sadaka' verin
’29'7 dediini duymutur. Sonra Allah

öyle buyurur: ‘Konumadan önce sadaka vermekten çekindiniz mi?,29S Al-

lah Peygamberin bizzat Hak konumuna indirilmesi hakknda öyle

der: ‘Ey iman edenler! Sizi çardnda Allah’a ve peygamberine olumlu

karlk veriniz

d

299 Baka bir ayette ise ‘Kim Peygambere itaat ederse, Al-

lah’a itaat etmitir
’300 buyrulur. Çünkü Allah peygamber vastasyla ken-

dine davet eder. Peygamber ise ‘Güzel söz sadakadr’ buyururken baka

bir hadiste ‘Âdemolunun sabahlayan her eklemine bir sadaka düer’

buyurur. Sadakann en faziletlisi, insann kendi nefsine verdiidir. Sa-

daka verenlerin en üstünü, kendi nefsine sadaka veren kiidir.

Öyleyse kul, Rabbiyle konumak istediinde, önce kendisi için

nefsini sunmaldr. Çünkü konuma, konuan ve dinleyenden (oluur).

Kul ise Hak onun kula olmadkça Allah’n kelamm anlamaya güç ye-

tiremez. Konuma esnasmda Hak kulun gözü olmazsa, konumann

Allah ile konuulmaya yakr doru bir konuma olmas imkânszdr.
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Böyle bir durumda ise Hak kendisiyle kendisine konuandr. Kul ise

(bu konumann sonucundan) istifade etme yeridir, çünkü o, var olan

durumlardr. Varlk ise, onun ayndr. Kul kendisiyle kendisine sadaka

vermitir. Böyle bir sadaka, sadakalarn en üstünüdür. Bu sadakay ise

Rabbiyle konumasn açmak amacyla vermitir. Öyleyse konuma ile

kendisiyle konumann açld ey arasndaki iliki, sadakann kula

dönmesiy.e Hakkn konumasnn kendisiyle kendi arasnda olmasyd.

Hakk ancak Hak duydua gibi, kul da ancak kula (kendisine) sadaka

vermitir. Böylelikle ehliyet geçerli olmutur. Kim konumasn böyle

açarsa, o meclis ve sohbet ehlinden birisidir.

Tirmizî’nin görüüne gelirsek, onlarn münâcat açtklar ey, bü-

yüklük elbisesini giymeleridir. Ardndan özel bir ekilde onun bir ks-

mndan soyudamr, bir ksmm ise üzerlerine brakrlar. Kalan ksm,
konuma geçerli olabilsin diye, sayesinde Hakkn sözünü duymaya ve

Hakkn kendisiyle konumasna layk ksmdr. Böylelikle balangç

kuldan meydana geldii gibi bu mertebede öncelik kula aittir. Bu, do-
ru yorumdur. te bu, konumaya yönelten vaz'î nedendir. Daha önce

zikredilen ise, zât nedendir. Bu halde bu gurubun konumas, genel

için namaz konumundadr. Çünkü zikrettiimiz bu mertebeden na-

mazla yükümlülük, peygamberlerin dili araclyla insanlar için ortaya

çkmtr. Zikrettiimiz nedenle de teklif emredilmitir. Namaz bir

münâcâttr.

Allah ehlinden bir ksm, ilerin sonunu açl sayarak, onu balan-

gca döndürürler. Çünkü amaç, ilerin sonudur. Örnek olarak gölge-

lenmek isteyen bir insann durumunu verebiliriz. Onun nezdinde ilk

gerçekleen ey, çatnn varldr. Çat ise, fiille ortaya çkan son ey-

dir, çünkü onun varl dier eyann varlna baldr. Bu eylerdeki

amaç, varlklarnn herhangi bir eye dayanmad eyler ise, son ban
aynsdr. Böylelikle amelin açlmas, son ile gerçekleir. Bu ise, bizim

de kendisiyle münâcâtmz yaptmz ve kendisine göre hareket etti-

imiz srl bir yöntemdir. Fakat ifade ettiimiz gibi, konumann Hak-

kn duymas ve sözüyle olmas gerekir. Çünkü hakikat, kendisinden

baka birinin Hak ile konumasn ya da kendisinden bakasnn 0*n
duymasn kabul etmez.
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Böylcce, meclis ve sohbet ehlinin münâcât neyle açtklarn sana

bildirmi oldm!

ONUNCU SORU

Konumay Neyle Bitirirler?

Cevap:

Onlar, konumay bu açn verisi olan menzil ile bitirir. Aç ise

(bir önceki soruda belirtildii gibi) deiik deiiktir. Bu nedenle, son

da deiir ve snrlanmaz. Burada birletirici bir durum vardr ki, o da

lci isim arasnda durmaktr. Bu iki isim, kendisinden ayrlman isim ile

kendisinden (bilgi) alnan isimdir. Bunlarn arasnda, kendisiyle bitir-

menin gerçekletii gizli bir isim vardr. Onu ise ancak meclis ve soh-

bet ehli fark edebilir. O da bütün varlklara yaylan varlktr. Fakat in-

celii nedeniyle fark edilemez. Bu durum, gölge ve günei ayran çizgi-

ye benzer. Çizgi, bilinir, fakat duyuyla alglanamaz. Bu, eya arasndaki

snrlardr. Onlar, kendileri bölünmemekle birlikte, aralarnda bulun-

duklar her bir eyden özel bir yöne sahiptir. Dolaysyla, özü gerei

her snrlanan ey ile beraberdir. Bu nedenle, bilginlerin elde ettii re-

sim ve söz (lafz) tanmlarndan farkl olarak zât tanmlarn örenimi

güçtür.

Bazen konumay sonlandran ey, kevnin (varln görünen yönü)

kant olabilecei gibi bazen (varln bâtn anlamndaki) hakikat kan-

t olabilir. Bazen mazharlan kabul etmeyen bir zât fiili de olabilir. Bu

ise, söz konusu kimselere göre, konumay bitiren en üstün eydir.

Onun altnda ise, bir mazharn bulunmasn gerektiren kevnin (olu)

kant olmas gelir. Onun altnda herhangi bir hakikatin kann gelir.

Burada hakikat, bakalamay kabul etmeyen ve ‘mazharn bâtn’ diye

ifade edilen eydir.

Bilmelisin ki, konumada i, balangcna ulamak isteyen dönen

bir daireye benzer. Böylece iin sonu açln ayns olur. Böylelikle i,

ilk, son, zahir ve bâtn ksmlarna ayrlr. Konuma baladnda zâhir
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iken sonunda zâhir bâtn olur ve bâtn zahire döner, çünkü hüküm ar-

tk ona aittir. Açlta son balangç nezdinde gizlenmiken açl ise

sona erdiinde sonda gizlenir. Hz. Peygambere ‘nebilerin sonuncusu’

olduu söylenmitir. Onun sonluu ortaya çkarken, ‘Adem su ve top-

rak arasnda iken Peygamber oluu’ gizlendi. Âdem su ile toprak ara-

sndayken Peygamber oluu ortaya çkarak Hak kendisiyle beer mer-

tebelerini açtnda ise, nebilerin sonuncusu olmas bu zuhurda gizlen-

di. .

Hak ile ilgili duruma gelirsek, varlk Omdandr ve bütün i, O’na

dönecektir. Bu ikisinin arasnda ise ‘O’na ibadet et* ve bu ikisinde

‘O’na tevekkül et, Rabbin yaptklarndan habersiz deildir.’ Çünkü siz

O’nun güzel isimlerinin mazharlarsnz. Bu sayede, mutlu veya bed-

baht olursunuz. ‘Allah sizinle beraberdir ve amellerinizi zayi etmeye-

cektir.’ Böylelikle ii O’na teslim et ve emrine boyun e ki, iin kendi-

liindeki haline uygun olasm. Böyle yapmca, açl ve biti arasnda id-

diann yorgunluundan rahata erersin! Allah hakk söyler ve doru yo-

la ulatrr,

ON BRNC SORU

Neyle Cevap Alrlar?

Cevap:

Meclis ve sohbet ehli, hal ve vakitlerine göre (çarya) karlk gö-

rürler. Hal ve vakitleri ise açl ve biti esnasnda kendilerine hakim

olan isme baldr. Biti ve açl esnasndaki ilahi isimler pek çoktur ve

bunlar sohbet ve meclis ehlinin varlklarndan dile gelen eylerdir. Böy-

lelikle cevap, ismin bütününün kendisinde gerçekletii eye göre veri-

lir. Fakat mutlaka bir isimle cevap almalar gerekir.

Sohbet müahede kaymakl manevî bir sohbet ise, cevap isimlerden

soyutlanabilir. Böyle bir cevap gerçek karsnda mecaz gibidir. Bu ise,

ifade ve anlatmda söz ile birleir. fade vc istifadeyi dikkate alan kimse,

bu makam meclis ve sohbet ehline katar. Tirmizî’nin kastettii ey
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budur. Çünkü o, ‘meclis ve sohbet ehli’ demi, özel olarak sohbet ehli

dememitir. Baz insanlar ise sohbetten bakasn dikkate almaz. Dola-

ysyla onlar, bu mertebede hal kaynakl manevî söze ait bir hüküm ka-

bul etmezler. Çünkü o ‘benim amacm hakikatlerdir
3

demitir. Fakat

böyle söyleyen insan, muhakkik olmayanlar gibidir. Onu bu düünceye

yönelten ey, sohbetin lafzlarla snrlanmasdr. Biz, bu konuda Tirmi-

zî’nin görüündeyiz. Bu hali karlkl oturuta yorum ve kapallktan

uzak mânevî bir konuma olarak son derece anlalr bir halde tattk.

Bizim tanmz, tek bir hakikatte gerçeklemi ayrnt idi. Bu bölüm-

de güvenilecek ey budur.

ONKNC SORU

Onlarn Bu Sohbet ve Meclise Yürüyüleri

Balangçta Nasl Gerçekleir?

Cevap:

Onlarn bu sohbet ve meclise yürümeleri, ‘baka’dan (mâsiva) so-

yutlanm himmetlerle gerçekleir. Bunun açklamas udur: Maddelere

ve onlarn snrlamasna konu olmayan manevî durumlarn ya da on-

lardan meydana gelecek eylerin elde edilmesine mesafeler kat ederek

ya da yerler aarak ulalamaz. Fakat bazen himmet maddî hareketler

ile birleir. Bunlar, her ikisinde de tevhid art olmakla birlikte, bilgi ya

da imana dayanan hareketlerdir.

Söz konusu insanlarn ‘bilgin’ olmak yönünden yürüyülerine ge-

lirsek, bu yürüyü, nefislerini doa kirlerinden temizleme, kalplerini

varlklarn parçalaryla ilgili düüncelerden boaltmak için halvedere

girmekle gerçekleir. Bu düünceler, duyular duyulurlara salmayla

meydana gelir. Böylelikle hayal hâzinesi dolar ve musavvire gücü on-

lardan kendisine balanan eküde sureder oluturur. Bu sureder, hayal

ile bu ilahi mertebenin gerçeklemesi arasnda perdeye dönüür.

Bu bilginler, halvet ve zikirlere melekûtu elinde tutann (Hak) öv-

güsünü kazanmak amacyla yönelir. Nefis arndnda ve melekût âlemi.
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ile arasnda bulunan doal perde kalktnda, melekut âleminin suretle-

rime nakedilmi bütün ilimler o nefsin aynasna yansr. Mele-i â'lâ

(Yüce topluluk) ise bu konumdaki nefse muttali olur ve onda bulunan

eyleri görüp içerdii eylerin ortaya çkaca bir teceiligâh edinir. Me-

le-i â'lâ bu duruluu sürdürebilmesi hususunda nefis sahibine yardmc

olur ve kendisiyle doal perdesinin gerekleri arasnda engel haline ge-

lir. Bu nefs, kendileriyle ilikili olduu ölçüde ulvî (yüce) âlemden Al-

lah’a dair bilgi alr. Bu bilgi ise, onlar ilahi feyizden bilgi almaya -fakat

nuranî ruhlar vastasyla- yönlendirir ki bu zorunludur. Onlar bu gidii

‘seyir’ diye isimlendirir. Bu nedenle de, bu bilgiyi ararken niyetin (en-

gel olacak ilgilerden) soyutlanmas zorunludur. Himmet kendisinde

kabaca yerlemi eyleri elde etmeye ilgi duymam olsayd, Mele-i

âlâ’ya yönelmesi geçerli olmazd.

Bu adam sülük esnasnda bilgiyle beraber iman sahibi ya da bilgi

olmakszn sadece iman sahibi olabilir. Böyle bir insann himmeti, sa-

dece Allah ile ilgili olabilir. Çünkü iman onu sadece Allah’a götürebilir.

Bilgi ise, vastalara ve âlemde allagelmi hikmetin düzenine yönlen-

dirir. man sahiplerinin seyrinin niteliine gelirsek, onlarn buna ula-

mas, sadece meru olmak yönünden dince belirlenmi azimetler vas-

tasyla gerçekleebilir. Onlar iki ksmdr: Bir ksm, himmetlerini pey-

gamberin bir uyarc ve öretici olarak gelmi olmasna balar. Pey-

gamber, Allah’n mertebesine ulatran yolu öreten ve buna dikkat çe-

ken kimsedir. Peygamber bu bilgiyi verdiinde, aradan çkar ve kendi-

leriyle Allah’n aras boalr. Bunlar, iyilik ve hayrlara koup yartkla-

rnda önlerinde hiçbir yaratn ayak izini görmez. Çünkü onlar bunu

nefislerinden uzaklatrm ve tek balarna Hakka yönelmilerdir. Bu

ksma örnek olarak Rabia Adeviyye’yi verebiliriz. Bu insanlar, meclis

ve sohbette durduklarnda Hak belirli bir dil vastasyla olmakszn ila-

hi sözlerle kendilerine hitap eder.

Dier guruba gelirsek, onlar kendilerini una inandrmtr: Al-

lah’n bir perdedar olan Peygamber olmakszn Allah’a ulamaya yol

yoktur. Dolaysyla onlar, her neyi görürlerse sülüklerinde Peygambe-

rin ayam da önlerinde görürler. Hak da onlara Peygamberin diliyle

ve sözüyle hitap eder. Bu ksma örnek olarak u sözü söyleyen Mu-

hammed el-Evani’yi verebiliriz: ‘Her eyi terk edip ardma braktm ve

O’na geldim. Önümde bir ayak gördüm, ardm ve ‘kimindir bu
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ayak?’ dedim. Soruyu sorarken beni kimsenin geçmemi olduuna ve

ilk gruptan olduuma güveniyordum. Bunun üzerine bana ‘Peygambe-

rinin ayadr5
denildi. Benim de korkum bitti.’ Birinci hal ise

Abdülkadir’in (Cîlî), Ebu’s-Suud b. e-ibl, Rabia Adeviyye ve onlarn

yolundan gidenlerin halidir.

man sahipleri bilgili de olduklarnda, her iki durum onlar için

biraraya getirilir. Onlar, Allah adamlar’nn (rical) en kâmilleridir. Kâ-

mil olmalaru arta baldr: Onlar Allah’a sülük edip daha önce belir-

tildii gibi O’nun nezdindc manevî söz ve duyma sözüyle meclislerini

aldklarnda, ‘Bana bir kar yaklaana, bir arn yaklarm5

ifadesinden

ve Allah’n yakn semaya inmi olmasndan Allah’n varlklara nüfuz

ediini görürler. Yakn semadan daha yakm yoktur, çünkü o, ah da-

marndan daha yakndr. Öyleyse bu kiide doa âlemi ruhanî âleme

katlrken, bütün varlk Mele-i â'lâ’ya ve yakn mertebeye dönüür. Ar-

tk hiçbir varlk onu perdelemeyecei gibi, hiçbir hakikat de onu ört-

mez. Böyle bir insanda mekân ile mekânszlk, olan ve olmayan eitle-

nir. Bu durumda Hakk perdede ve karanlkta görür; sözünü sessizlik

ve zil sesinde duyar.

te, farkl tabakalarna göre onlarn sülükleri böyledir. Söz konu-

su insanlarn bir ksmnn Allah’a seyri, O’nun isimleriyle gerçekleir.

Böyle birisi, Allah’a Allah’tan ve Allah ile sülük eder. Bu kii, dururken

seyreden seyir halindeyken duran kiidir. Hzr ve Fertler bu makamn

ehlidir. Hz. Peygamber’in göz aydrdnn namazda olmas, bu ma-

kamdan kaynaklanr. Çünkü Peygamber, ayakta durmak, rükû etmek,

secde ve oturmak gibi farkl halleriyle birlikte, namazda münâcât et-

mekteydi. Bu unsurlardan fazla bir ey de yoktur. Bunlar, ruhanî dört:

iemenin halleridir ve dört olmada unsurlara benzemilerdir. Bu du-

rumda anlamlarn surederi, dört halin karmndan meydana geldii

gibi doal cisimscl surederi dc bu unsurlarn karmndan meydana

gelir.
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ON UÇUNCU SORU

Hz. Muhammed Ncbîliin Hatemi (Son, Mühür) Olmay
Hak Ettii Gibi Veliliin Hatemliini Kim Hak Eder?

Cevap:

Hatem iki kiidir: Birincisi Allah’n genel anlamda velilii kendi-

siyle bitirdii Hatem iken kincisi Allah’n Muhammedi velilii bitirdi-

i hatem’dir. Genel anlamda veliliin hatem’i Hz. sa’dr. O, bu üm-

met devrinde mutlak nebîlik ile velîdir. Kukusuz sa ile yasa koyucu

nebîlik ve resullük arasnda engel vardr. Bu nedenle ahir zamanda ‘va-

ris ve hatem’ olarak iner. Artk ondan sonra, ‘genel nebîlik’ (salt haber

ve bilgi veren nebîlik) özelliindeki bir velî olmayacaktr. Nitekim Hz.

Muhammed de, kendisinden sonra yasa koyucu ncbîliin bulunmad
nebîlii sonudur. Halbuki Hz. Muhammed’den sonra büyük pey-

gamberlerden ve nebilerin seçkinlerinden olan Isa gelir. Fakat sa’nn

hükmü -bakasna ait olan zamann hükmü nedeniyle- ortadan kalkar.

Böylelikle sa mutlak nebîlik sahibi bir velî olarak iner. Muhammedi

velîler de bu konuda ona ortaktr. sa bizdendir ve bizim efendimizdir.
A •

Bu iin ba bir nebî olduu gibi -Adem- sonu da bîr nebidir -Isa-.

Kast edilen, ihtisas peygamberliidir. Kyamet günü sa iki kez dirilti-

lir: Birincisi bizimle beraber, dieri ise peygamberler ve nebilerle bera-

ber.

Muhammedi veliliin Hatcm’inc gelirsek, bu hatemlik Arap’tan

bir adama aittir. O, Araplarn asalet ve güç bakmndan en soylularn-

dandr ve günümüzde mevcuttur. Ben 595 senesinde onu tandm ve

Hakkn insanlarn gözlerinden gizledii alameti kendisinde gördüm.

Bu alameti bana Fas ehrinde gösterdi, ben de velayet mührünü onda

gördüm. O, mutlak anlamda veliliin sonudur. nsanlarn çou kendi-

sini tanmaz. Allah, bu kiinin srrndaki hakka’l-yakîn olarak örendii

O’na dair bilgi hakknda inkâr ehliyle onu snamtr. Allah Hz. Mu-

hammed ile yasa koyucu nebîlii sona erdirdii gibi Muhammedi

Hatem ile de velilii sona erdirdi. Söz konusu nebîlik, dier nebilerden

meydana gelen nebîlikle deil, Muhammedi varislikten meydana gelen

velilikle ilgilidir. Velîlerin bir ksm sa’ya, bir ksm brahim’e ve Mu-
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sa’ya varistir. Bunlar, Muhammedi Hatem’den sonra da vardr. Dolay-

syla ondan sonra sadece Muhammed kalbi üzerinde velî olmaz. te
Muhammedi veliliin hatcminin anlam budur.

Kendisinden sonra hiçbir velînin gelmeyecei genel velilik ise, Hz.

sa ile biter. Biz, sa’nn kalbi ve dier peygamberlerin kalbi üzerinde

bulunan bir grupla karlatk. ki arkadam, Abdullah Bedr el-Habei

ile smail Sevdekn bu Hatem ile biraraya gelmi, Hatem onlara dua

etmi, onlar da kendisinden yararlanmtr. Allah’a hamd olsun!

ON DÖRDÜNCÜ SORU

Bu Mertebeyi Hak Eden Kimse

Hangi Nitelikle Hak Etmitir?

Cevap:

Genci veliliin Hatcm’i olan kimse, emanet niteliiyle onu hak

etmitir. Onun elinde nefislerin anahtarlar vardr. Onun hali, soyut-

lanma ve harekettir ki bu, Hz. sa’nn niteliidir. Hz. sa, üflemeyle

hayat verirdi. O Peygamberlerin zâhidlerindcn olduu gibi ayn za-

manda seyahat eden, emaneti koruyan ve onu ehline veren biriydi. Bu

nedenle Yahudücr ona dümanlk yapm, fakat Allah yolunda knaya-

nn knamas onu korkutmamt. Ben vakalarda pek çok kez Hz. sa

ile biraraya geldim. Onun elinde tövbe ettim, dünya ve âhiret hayatn-

da dindarlkta sabit olmam için bana dua etti. Beni ‘habib’ diye çard
ve zühd ve (dünyadan) tecrit etmemi bana emretti.

Muhammedi veliliin Hatem’inin ‘son’ olmasn salayan nitelik,

Allah karsnda tam anlamyla güzel ahlâk sahibi olmaktr. nsanlar

karsndaki bütün davran ve huylan da, Allah karsnda uygulanabi-

lir bir huy olmas itibaryla ondan gerçekleir. Söz konusu velînin in-

sanlara gösterdii bütün huylar, ayn zamanda Allah karsnda davra-

nlabilecek huylardr. Bunun böyle olmasnn nedeni, amaçlarn farkl-

ldr. Herkese göre kendine kar gösterilen güzel huy, o kiinin ama-

cna uygun olan huylar demektir. Bu huyun bakasnn nezdinde
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övülmesi veya knanmas durumu deitirmez. Bütün âlemi ayn güzel-

lik etrafna toplamak mümkün olamayaca için, güzel huylarla

ahlâklanan, gerekeni, gerektii tarzda ve sebeple yapan el-Hakim’in

bakyla meseleye bakmtr. Varlklara bakm ve Hak gibi bir arkada

bulamad gibi O’nun sohbetinden daha güzel bir sohbet de bulama-

m, mutluluun O’na (kar saygl) davranmada vc iradesine uymada

bulunduunu görmütür. Böylece Haklan belirledii ve yasa yapt
eye bakm, O’nun nezdinde durmu ve O’na uymutur.

Hakkn eriatnn bir yönü de, Allah’n dndaki kimselere nasl

davranacan ona öretmi olmasdr. Bunlar temiz bir melek, saygn

bir peygamber, Allah’n yarattklarnn iini yönetimine emanet ettii

bir halife ya da arkada, e, yakn, çocuk, hizmetçi, binek, hayvan, bitki

ve canszlardr (donuklardr) . Allah kendi zât, itibar ve sahip olduu

mülkü hususunda nasl davranacan o kiiye öretir. Güzel ahlâk ile

ahlâklanan insan, zikrettiimiz bütün hususlarda gerçek arkada göze-

terek davranr, her davran ancak efendisinin karsnda yaptm dü-

ünür. Bu konumda olunca, peygamber için söylenen
‘

Sen üstün bir ah-

lâk üzeresin
™ 1 onun hakknda da denilir. Hz. Aie öyle derdi: ‘Pey-

gamberin ahlâk Kur’an idi.
5

Allah’m övdüünü över, knadn -

‘doru bir oturakta muktedir hükümdar nezdinde’- Hakkn diliyle k-

nard. Onun damarlar temizdir, ahlâk âleme yaylm ve efkati bürün

ufuklara ulamtr. Bu nedenle, böyle bir insan Muhammedî veliliin

kendisiyle sona erdii hatem olma hakkn kazanr. Çünkü Allah ‘Ku-

kusuz sen üstün bir ahlâk üzeresin’ buyurur.

Allah bizi kendisine yolu hazrlad ve hidayet ettii ve o yolda

yürümeye imkân verdii kimselerden etsin!
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ONBENC SORU

Hatem’in Sebebi ve Anlam Nedir (Niçin Hatem Vardr)?

Cevap:

Makamn kemâli Hatem’in varlk sebebiyken men ve engelleme de

anlamdr.

öyle ki: Dünyann bir balangc ve sonu vardr. Bu son, onun bi-

tiidir (hatm). Allah dünyada bulunan her eyi de dünyann niteliine

göre yaram. Dolaysyla her eyin bir balangc ve sonu vardr. Dün-

yada bulunan eylerden birisi de eriatlerin indirilmesidir. Allah bu in-

dirmeyi Muhammed’in eriatiyle sona erdirmi, böylelikle Hz. Mu-

hammed ‘nebilerin sonuncusu olmutur. Allah her eyi bilendir.’ Dün-

yada bulunan eylerden birisi de, genel veliliktir. Onun da Âdem’den

balayan bir balangc vardr. Allah onu sa ile sona erdirdi ve böyle-

likle son baa benzedi. ‘Kukusuz Allah nezdinde sa Âdem gibidir.’

Allah balad kimseyle bitirdi. Bu (peygamberlik anlamndaki) iin

balangc mutlak bir nebiyle olduu gibi yine mutlak bir nebiyle sona

erdi.

Hz. Muhammed’in hükümleri Allah nezdinde dier nebî ve resul-

lerin hükümlerinden farkldr. Bu hükümlere örnek olarak bütün insan-

la gönderilmesini, ganimetlerin ona helal yaplmasn, yeryüzünün

temiz ve mescit klnmasn, bütün hakikatleri toplayclk (cevamiü’l-

kelim’in) kendisine verilmesini, manevî yardm almasn -ki korkutma

demektir-, yeryüzü hâzinelerinin eline verilmesini ve nebîliin onunla

sona ermesini verebiliriz. Bu nedenle kendisinden sonraki her nebinin

hükmü, velî hükmüne dönmü, onun özel makamndan indirilmitir.

Hz. Peygamber, özel velilii için adna uyan ve ahlâkn kazanm bir

velîye sahip olmay hak etmitir. Söz konusu kii, bilinen ve beklenen

diye isimlendirilen Mehdi deildir, çünkü Mehdi, Peygamberin ailesi

ve temiz sulbündendir. Hatem ise, maddî soyundan deil, huy ve da-

mar sülalesindendir.

Kardeim! Allah Teala’mn iaret ettiimiz hususta öyle dediini

duymaz msm: ‘Her ümmetin bir eceli vardr .'302 Dünyada yaratlm bü-

tün türler, ümmettir. Baka bir ayette ise öyle der: ‘Hepsi belirli bir ece-
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le doru yürür.
m Bunu ise ‘Geceyi gündüze, gündüzü geceye tâbi klmtr,

günee ve aya boyun edirir, hepsi belli bir ecele doru yürür'** ayetinin

ardndan söylemitir. Allah, onlar için de bir son belirlemitir ki bu,

ecel süresinin bitimidir. ‘Her ey,
O’nun övgüsünü tespih eder .’30S Her tür,

bir ümmettir. Sana açkladmz hususu anla! Çünkü o, kef yoluyla

bilinebilecek olan âlemin sakl srlarndan biridir. ‘Allah gerçee ve

doru yola ulatrr.’

ON ALTINCI SORU

el-Melik’in Mülkünün Meclisleri Kaç Tanedir?

Cevap:

Mülkün mülkünün meclisleri, meleklerin, emlerin ve insanlarn

hakikatlerinin says kadardr. Ayrca, söz konusu hakikatlerin kendi-

sinden istedikleri eylerde Hakkn icabetini salayan hak edilerinin sa-

ysna göre deiir. Bunu öyle açklayabiliriz:

Bilmelisin ki, önce ‘mülkün mülkü’nün ne demek olduunu ve

sûfilerin bununla neyi kastedklerini örenmen gerekir! Bundan sonra

ise -varsa belli bir saylar- meclislerinin kaç tane olduunu örenebilir-

sin.

Mülk, sahibinin ve melikinin diledii ekilde kendisinde hüküm

verdii ey demektir. Bu sahip, söz konusu iten ‘isteksizlik’ diye isim-

lendirilebilecek bir zorlamayla engellenemeyecei gibi arzu diye isim-

lendirilen ihtiyaryla da engellenemez. Allah öyle buyurur:
‘

Göklerde

ve yerde bulunan her ey dileyerek veya isteyerek O’na secde eder .’
306 Baka

bir ayette ise: ‘Göe ve yere 'isteyerek veya zorla gelin' dedik
’307

buyrulur.

Emredilen mülk iken emreden sahiptir (mâlik). Öyleyse emrin tan-

mnda iradenin bulunmas zorunludur, çünkü emir, bir gerektirme ol-

duu gibi ayn zamanda emredenin emredilenden bir talebidir. Emre-

dilen kiinin onun (mertebece) aasnda bulunmas ya da dengi ya da

daha üstün olmas durumu deitirmez. nsanlar konum bakmndan

daha aada bulunann emir ile üstte olann emrini ayrt ederek, aa-
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daki üsttekine emir verdiinde bunu ‘talep’ ve ‘sual’ diye isimlendir-

milerdir. Örnek olarak ‘bize hidayet efm ayetindeki emir kipini verebi-

liriz. Burada bu ifadenin kuldan Allah’a dönük bir emir olduunu ve

‘dia’ diye nitelendiini biliriz.

Bunu anladn gibi emredene göre emredilenin bir mülk, emre-

denin ise ‘sahip (mâlik)’ olduunu örenmisindir. Baka bir durumda,

memurun (emredilen) amirin emrine itaat ettiini ve kendisinden iste-

dii eyde ona olumlu karlk verdiini -ya da çarlan çarandan üs-

tün olduunda- kendisine dua edildiinde duaya olumlu karlk verdi-

ini görürsün. Bu durumda üstün kii, aadakinin mülkü haline gelir.

Halbuki aadaki üsttekinin mülkü, ihatas, kudreti ve kahr altnda-

dr. Öyleyse o, hiç kukusuz, üsttekinin mülküdür. Daha önce ifade et-

tiimiz gibi, bu konumdaki (konum bakmndan) aadaki birisi,

efendisine emreder ve efendisi onun emrine ‘olumlu karlk verir.’ Bu

olumlu karlk vermeyle efendi -kendi iradesinden karlk verse bile-

onun mülkü haline gelir ve artk efendi hakknda ‘mülkün mülkü’ yar-

gs doru olur. Çünkü efendi, mülkü olan ‘kulunun mülkü’ haline

gelmitir.

Emir alan ve emre olumlu karlk veren kiiye ‘memur’ admm ve-

rilmesi dorudur. te bu, mülkün anlamdr. Efendi kulunun -ki o bir

mülktür- emrine olumlu karlk verdiinde, bu olumlu karlk ver-

meyle kendisini ‘mülkün mülkü’ haline getirir. te bu Hakkn kuluna

tenezzülünün son kertesidir. Çünkü Allah kuluna ‘bana dua et ki, sana

karlk vereyim’ demiti. Kul ise Hakka öyle der: ‘Beni bala, bana

merhamet et, benim skntm gider.’ Allah da bunu yapar. Allah da

ona öyle der: Bana dua et, namaz kl, zekât ver, ‘sabret, rabta içinde

olup cihat ediniz.’ Kul ise bazen emre itaat ederken bazen emre itaat-

sizlik yaparak günahkâr olur. Hak ise, kendisini duaya bütünüyle ver-

mesi kouluyla, dua ettii konuda kuluna olumlu karlk verir.

Bazen müessirin etkisi -bir emir olmakszn- fiil eklinde gerçekle-

ebilir. Örnek olarak, günah ileyen bir kulu verebiliriz. Kulun günah-

kâr olmas, efendinin içinde bir öfke meydana getirir ve kulu cezaland-

rr. Böyle bir durumda kul, yapt günah nedeniyle efendisini kendisi-

ni cezalandrmaya sevk etmitir. Günahkâr olmasayd, efendiden ortaya

çkan ey ortaya çkmayacak ya da onu balayacakt. taat ettiinde de
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efendi onu ödüllendirir. Öyleyse efendi, bu yönden de ‘mülkün mülkü’

haline gelir. Baka bir ifadeyle Efendi, mülkü olan kimsenin mülkü ha-

line gelmitir. Bütün eriadar, bunu dile getirmitir.

‘Onlarn meclisleri ne kadardr? 5

sorusuna gelirsek, bu meclisler,

aklca snrlanamaz. Çünkü bu meclisler, kuldan efendiye ve efendiden

kula dönük sürekli bir haldir. Tirmizî bu sorusuyla ya onlarn ‘akla gö-

re snrlanmad’ sözümüzü kast etmitir. Soru sorulan kii bu meclis-

lerin bir nicelikte snrlandm söylerse, bu konuda bilgisi olmad
anlalr. Ya da Tirmizî tespit edilmi olmalar yönünden meclisleri kast

etmi olabilir. Bunlar, dünyada snrl, âhirette snrsz meclislerdir.

Çünkü âhirette meydana gelen bütün sonuçlar, eriattan kaynaklanr.

Dolaysyla dünya ve âhirette eriatn hükmü ayrlamaz. Her iki yerde

de kalclk, eriatn hükmünden kaynaklanr. Haktan onlarda meydana

gelen ey de eriatn hükmünden kaynaklanr. Öyleyse eriat yönünden

‘mülkün mülkünün meclisleri’ snrszdr.

Soruyu soran kii özellikle dünya halini kast etmi olabilir. Onlarn

says, akla göre, yarattklarnn nefesleri kadardr. Bu soruyla özel an-

lamda kulun emrinin (dua) bititii mertebeleri sormu ise, o meclisle-

rin says kulun -kendisine emredildii yönden- Rabbine yapt dua

kadardr. Bu ise, Allah’n bilgisinde kullarndan her birinin kendisine

ne kadar dua edeceini takdir etmi olmasna baldr. Bu konumdaki

Allah’n yarattklar ise, kendilerini snrlayan bir say ismini söylemeyi

kaçnr, çünkü melekler, cinler ve insanlar da buna dâhildir. Dünya ha-

yat bitinceye kadar onlarn nicelikleri, melek, cin ve insan hakknda s-

nrldr. u var ki, onu telafiuz etmek tasavvur edilemez. Çünkü Allah

öyle buyurur: ‘Rabhinin ordularn ancak O bilir.'
309

Onlar, Rablerine

dua eden müminlerdir. Allah’a dua ederek, O’nu ‘mülk’ haline getirir-

ler. Nicelikleri snrl olsa bile, belli deillerdir. Bilindiinde ise, bu ko-

nudaki güçlük nedeniyle onun telaffuzu mümkün olmaz. Fakat Levh-i

mahfuz’da yazl bulunan eyi örenen kimse hiç kukusuz onlarn ni-

celiklerini de örenir. Bununla birlikte onlar söyleme imkân bulamaz.

Her yönden bu soruya bundan fazlasyla yant verilmesi beklenemez.

Tirmizî bu soruyu snamak amacyla sormutur, çünkü o, cevap veri-

lemeyecek sorulan da sormutur. Sorulan kii, onlara cevap verdiinde

meseleyi bildii iddias bo çkar. Çünkü bilseydi, o sorunun cevabnn
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verilemeyeceini de bilir ve iddiasnn doruluu anlalrd. Bu sorular

hakknda örenecein baka hususlar da gelecektir.

Allah doruyu söyler ve doru yola ulatrr.

ON YEDNC SORU

Her Bir Peygamberin Rabbindcn Pay Nedir?

Cevap:

Bu sorunun cevab bilenemez, çünkü Allah yolunun ehlinin sözle-

ri, zevklere dayanr. Bir peygamberin Allah’tan olan nasibi hakknda

ise, kimsenin bir pay yoktur. Çünkü peygamberlerin zevkleri peygam-

berlere özgü olduu gibi nebîlerinki nebilere, velîlerinki de velîlere öz-

güdür. Bununla birlikte resullerin bir ksmnda her üç zevk bulunabilir.

Çünkü bir resul ayn zamanda velî ve nebidir. Hzr Musa’ya öyle de-

miti: ‘Hubra bakmndan kuatamadn eyi.’
310 Hubra ‘zevk’ demektir.

Hzr Musa’ya gerçekte öyle demiti: Ben Allah’n bana örettii ve

senin bilmediin bir bilgiye sahip olduum gibi sen de Allah’n sana

örettii ve benim bilmediim bir bilgiye sahipsin.’ te bu, zevk ilmi-

dir.

Arifler topluluunun meclisinde bulunmutum. Biri dierine öyle

soruyordu: ‘Musa görmeyi hangi makamdan istemiti?’ Dieri bu so-

ruya öyle yant verdi: ‘Özlem makamndan.’ Ben de öyle dedim:

‘Yapma! Yolun esas udur: Nebilerin sonlar velîlerin balangcdr.

Hiçbir velînin eriat getiren nebilerin halleri hakknda tecrübesi olma-d için bu konuda bir zevkleri de yoktur. Esaslarmzdan birisi de

söylediklerimizi ‘zevk’ yoluyla söylemektir. Biz resul olmadmz gibi

eriat getiren nebî de deiliz. Öyleyse, Musa’nn Rabbini görmeyi

hangi makamdan istediini nereden bileceksin? Evet! Bir velî bunu so-

rarsa (velînin zevkiyle ilgili olarak sorulursa), cevap verme imkân bu-

lursun, çünkü bu konuda bir zevkinin olmas mümkündür. Kukusuz

peygamber olmayanlarn peygamberlerin makamn tatmalarnn im-

kânsz olduunu zevk yoluyla örendik. Böylece onun varl, akl ba-
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kumadan imkânsza katlr. Çünkü zât, ya bu özel tertibin veya bilgi-

nin -ki hangisini istersen onu söyleyebilirsin- öne geçmesini gerektir-

mitir.

Tirmizî bir peygambere özgü bu hazzm verilmesinin sebebini

sormu da olabilir. Bu balamda Mehasin (Mehasinü’l-mccalis) yazar

öyle der: ‘Allah ile kullar arasnda inayetten baka ba, hükümden

baka sebep, ezelden baka vakit yoktur. Bunun dnda kalan ise kör-

lük ve kartrmadan ibarettir.’

Bilmelisin ki, sahiplen için yüce mertebeleri belirleyen genel sebep

ilahi inayettir. Bu ise ‘iman edenleri Rableri katnda doru bir kademleri

olmakla müjdele5311
ayetidir, Peygamberin Rabbinden kazand özel

payn söz konusu peygambere özgü sebebini açklamak ise, her pey-

gamberi ismiyle birlikte zikretmeyi gerektirir. Bu durumda onun sebe-

bi de zikredilmi olur. nsanlar içerisinde Allah’n peygamberleri snr-

ldr. Melekler içinde ise -bize göre- snrszdr. Fakat tasavvuf yolunun

mensuplar unu art koar: Bu bilgiyi bildiklerini iddia ettiklerinde,

peygamberi adyla zikrettiklerinde sebebi de bilmelidirler. Fakat bu se-

bep, açklanamayacak sebeplerden birisidir. Çünkü o sebebin açklan-

mas insanlar yorabilecei gibi zayf görülüler -sebebi bilindiinde-

resullüün bu sebep vastasyla kazanlabileceini zanneder. Bu du-

rumda ise sebebin açklanmas âlemde bozuklua yo! açar. Ru nedenle

güvenilir kimseler (Eminler, Ümenâ), bu sebebi gizlemitir.

Öte yandan, söz konusu sebebi açklamann da bir yarar yoktur,

çünkü o, ilgili olduu peygambere özgüdür, yoksa onun vastasyla

peygamber olmamtr. Peygamber, bütün peygamberlerin kendisinde

ortak olduu genel bir durum nedeniyle peygamberdir. Allah öyle

buyurur:
‘

Peygamberleri birbirine üstün yaptk.

,3 ‘ 2 Baka bir ayette ise,

‘Nebilerin bir ksmn dierlerinden üstün yaptk
,3,,

buyrulur. Öyleyse

peygamberler arasnda üstün olan ve olmayan vardr. Sûflerin görüü

budur. Ebu’l-Kasm b. Kas, Halu'n-Na'leyn isimli kitabnda bu mese-

leyi açklamtr. Bu,
‘

Onlar bizim nezdimizde seçilmi kimselerdendir
’3U

ayerine iaret eder. Bu balamda Âdem ilahi isimlerin bilgisine tahsis

edilmiti. Ru isimlerin bilgisi meleklerden gizlenmi, Âdem’den öre-

ninceye kadar o isimlerle Allah’ tespih edememilerdi. Musa’ya ise (Al-

lah ile) konuma ve Âdem’i yaratmazdan dört bin yl önce Allah’n
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kendi eliyle yazd Tevrat tahsis edildi. Hz. Peygambere, kendisinden

aktarld üzere, cevamiü’l-kelim verilmi, sa’ya ruh olmak özellii

tahsis edilmitir. Allah yaratt kua üfleme fiilini sa’ya tahsis etmi,

hayat verirken üflemeyi sa’dan bakasna izafe etmemi, ya çoul za-

miriyle ya da ikinci tekil ahs zamiriyle kendisine izâfe etmitir. Bütün

bu paylarn ilgili olduklar peygamberler adna gerçekletii nas ile sa-

bittir. Fakat bunlarn sadece onlara tahsis edilmi olduu nas ile sabit

deildir, bu, kef ve örenme yoluyla bilinir.

ON SEKZNC SORU

Resullerin Makamnn Karsnda
Velîlerin Makam Nerededir?

Cevap:

Onlarn makamlar paraleldir. u var ki nebilerin makam mertebe

bakmndan dördüncü makamdadr. Çünkü mertebeler insana mutlu-

luk verecek ekilde dört tanedir. Bunlar iman, velilik, nebîlik ve resul-

lüktür. Resullerin nebilerin makamnn karsndaki yeri, eriat getiren

nebilerden ikinci, nebilerin makamndan ise üçüncü mertebededir. Bil-

gi veliliin artlarndan iken iman onun art deildir. Çünkü imann

dayana haberdir. Bilgiyle birlikte habere gerek yoktur. Bu ise, ya im-

kânszla ilgili bir haberdir -buna örnek olarak Allah için mekân verebi-

liriz- ya da imkân dâhilindeki bir eyle ilgilidir. Bu ise, haber vereni

kendisiyle ilikilendirmesi mümkün olan bilinmeyen konulardan haber

vermektir.

Allah’n birliini bilenlerin ilk mertebesinde velîler bulunur çünkü

Allah bir cahili velî edinmez. Bu, ekilci bilginlerin farkna varamad
bir meseledir. Velilik felei altna hangi ekilde olursa olsun Allah’ bi-

len herkes girer. Velilik felei, birinci makamdr. Sonra nebîlik, sonra

resullük ve iman gelir. Dolaysyla o, yani velilik mertebesi, bize göre

sraladmz ekildedir. Burada velilik, sonra iman, sonra nebîlik, son-

ra resullük gelir. ekilci bilginlere vc bu özel yolun dndaki insanlarn

geneline göre, birinci mertebe iman, sonra velilik sonra nebîlik ve son-
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ra resullük gelir. Biz bu konuda sradan insanlarn ve ekilci bilginlerin

bildii tarzda cevap verdik ve farkl yönlere göre b mertebelerin nasd

olduunu açkladk.

Öyleyse hangi tarzda olursa olsun Allah’ birleydiler, Allah’n

velîleridir. Çünkü onlar, mertebelerin en üstününü elde etmilerdir. Al-

lah bu üstünlük nedeniyle o mertebenin mensuplarn bu mertebelerde

kendisine ortak yapm ve öyle buyurmutur: ‘
Allah kendisinden balrn

ilah olmadna tanklk eder ,’
315

Allah, kendisinin kendisi hakkndaki ta-

nkln bakasnn tanklndan ayrr etmek için, ayrm balac ge-

tirmi ve balaçla devam ederek
C
vc melekler’ demitir. Burada ‘ilah’

olmas yönünden ilikideki yaknlk nedeniyle melekler önce zikredildi.

eriatta olduu kadar soylu ve bilginlerin örfünde en yakn komu, be-

lirli bir nitelikte ortak olsalar bile, dier yönlerden uzak olan komu-

dan önce gelir.
‘

Biz ona sizden daha yaknz, fakat siz görmezsiniz
,3U

aye-

tinde Allah’n yarattklarna bir rahmeti vardr. Bunun kadrini sadece
J

Allah’ bilenler takdir edebilir. Öyleyse biz, en yakn komuyuz. Kom-

unun ise, eriat ehlinin bildii meru bir hakk vardr. Baka bir ayette

ise '‘Biz ona ah damarndan daha yaknz’317
denilir. Öyleyse, komunun

komu üzerinde belirlenmi hakkn Allah’tan isteyebilmesi için, insa-

nn ölüm vaktinde bu ilahi komuluu akimda tutmas gerekir. Bu hak

için Allah peygamberine öyle demeyi emretmitir: ‘De ki, Rabbim hak

ile hüküm ver.’
31K Yani bize yasa yaptn hak ile bize davran ki, keremin

gerektirdii eylerden hiç birini inkâr etmeyelim! nsanlar bu iki ayette

kullara dönük inayeti bilselerdi, açklanmas mümkün olmayan bir hal-

de olurlard. Allah Teala öyle der:
cDe ki herkes yaratlnca amel

eder.*'9 Hz. Peygamber benzer bir balamda ‘ükreden bir kul olma-

yaym m?’ der.

Allah öyle devam eder:
‘
Ve bilgi sahipleri.*

20 Kastedilen, cin, insan,

‘analar
5
ve ‘türeyenler’den onlara ortak olan Allah’ bilenlerdir. Allah,

komuluk hakk nedeniyle melekler dc bize efaat edebilsin diye, onlar

meleklere komu yapt. ‘O'ndan baka ilah olmadna tanklk ederler.’

‘O'ndan’ zamiri Allah’a döner. Buna göre âlimlerin Allah’n birlii hak-

kndaki tanklklar, bu konudaki mertebelerine göre deiir. Bu neden-

le Allah, kendisinin kendisi hakkndaki tankl ile âlimlerin O’nun

hakkndaki tankln ayrt etmitir. Sonra öyle buyurur:
‘

Adalet (kst)

ile ayakta duranlar.’32
' Baka bir ifadeyle iki tankl kendisiyle ayrt et-
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tii konuda adalede ayakta duranlar demektir. Sonra kendiliinden

öyle der:
‘
O'ndat baka ilah yoktur.

’

m Bu, O’na ait ilk tankln benze-

ridir. Böylelikle, bedbahtlk tevhidi söyleyen kiiye ulaamasn diye,

O’nu bilen kiinin tevhid tankl, kendisini çevreleyen iki ilahi tank-

lk arasnda gerçeklemitir.

Sonra u sözüyle tamamlamtr: ‘O azizdir.’
31* Böyle denilmesinin

hedefi, O’na ait üçüncü tankln kendisine bitien izzet nedeniyle ilki

gibi olduunu bildirmektir. Baka bir ifadeyle ona ancak O ulaabilir,

çünkü O’nun tankl, izzetiyle yasaklanm bir korudur. Bu tanklk

yaratklardan meydana gelseydi, Allah’a yasaklanm bir koru olamazd.

zzetin tankla izâfe edilmesi, onun Allah’n kendisi için yapt bir

tanklk olduunu gösterir.
‘
Allah hakimdir.’

324 Bunun zikredilmesinin

amac, bu tankl yapana muduluk verecek olan bu tertibin varldr,

çünkü ayet onu el-Evvel ve el-Ahir ismi yönünden Allah’a mensup iki

ahitlik arasna yerletirmitir. Yaratklarn tankl ise Allah’a nispet

edilen bu iki tankln arasndadr.

Eyann kadrini takdir eden Allah münezzehtir. Âlem, onlar hak-

kyla takdir etmekten acizdir. Âlem kendilerini yaratan hakkyla nasl

takdir edebilir ki? Bu kef, resullüü yönünden peygambere varislik

makamndan ortaya çkar. Hz. Peygamber (adna Allah) ‘Ben ve bana

uyanlar basiret üzere Allah’a davet ederiz’
325 der. Onlar, Allah’ bilen Al-

lah ehlidir. Hak onlar Allah’a davette peygamberler makamna yerle-

tirmitir. Onlar, salt haber vermek üzere (mutiak nebîlik) doru bir

dille Allah’a davet eden kimselerdir. Onlar böyle nitelemek, kendileri-

ne gösterilen bir ilgidir. Burada yasa koyucu nebîlik deil, meru bir

emri korumaya dönük basiret üzere nebîlik söz konusudur.
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ON DOKUZUNCU SORU

Nebilerin Velîler Karsndaki Makam Nerededir?

Cevap:

Nebîlikte velilik özel bir durumdur ve nebîlik makamnn parale-

lindedir. u var ki, o daha önce zikredilen mertebelere göre üçüncü

makamdadr. Burada sorunun eriat getiren nebîlik ile genel nebîlik

arasndaki fark açklamak üzere sorulmas yerindedir. Söz konusu olan

eriat getiren nebîler ise, velîler karsnda onlar üçüncü derecededir.

Kastedilen sözlük anlamyla nebîlik ise, onlar, ikinci mertebededir.

Bilmelisini ki velîler, dört dümana kar cihat ederken Allah’n

kendilerine yardm iini üsdendii kimselerdir. Bu dört düman, hcvâ

(arzu gücü), nefs, dünya ve eytandr. Bunlar tanmak, Muhasibi’ye

göre, marifetin esasdr.

Tirmizî bu soruyla nebilerin velîler karsndaki yerini, baka bir

ifadeyle velî-neblerin makamn sormu olabilir. Söz konusu nebîlik,

eriat getiren nebîlik olmad için kesilmeyeceini söylediimiz

ncbîliktir. Ayn ekilde, nebî olan resullerin makamnn sorulmas da

boyiedir.

Buna yant olarak deriz ki: Nebilerin velîlerinin makamlar, ilahi

mertebeden ferdaniyettir (teklik) . Onlar kullua sevk eden isim ise el-

Ferd’dir (Tek). Onlar ‘Fertler (Tekler, Efrâd)’ diye isimlendirilen kim-

selerdir. te bu eriat nebîlii deil, velayet (velîlik) nebîlii makam-

dr. Nebî resullerin makamna gelirsek, onlara uyanlarn kendisine göre

ibadet ettikleri özellikleri vardr. Buna örnek olarak hakknda cMümin-

lerden farkl olarak sana özgü’
326

denilen MuR'ammed’ verebiliriz. Hz.

Peygambere özgü olan ey, ‘hibe nikâh’dr. Resullerin bir ksmnn ay-

rcal varken bir ksmna Allah ümmederinden baka bir ayrcalk tah-

sis etmemitir.

Velîler içinde de nebîler vardr. Yani, sadece nebî adna gerçekle-

ebilecek ilahi bir bilgi onlara da tahsis edilmitir. Onlarn verdikleri

haberde Allah karsndaki durumlar, meleklerin durumuna benzer.

Bu nedenle Peygamberi (Musa) hakknda Hzr ‘Bilgi bakmndan kua-
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tamadt ey’327 demitir. Yani o senin zevkindir Ey Musa demektir.

Halbuki Hz. Musa Allah’n konutuu kimseydi. Hzr gemiyi yarm,

çocuu bir hüküm olarak öldürmü, güzel ahlâkn gerei olarak duvar

onanmt. Bütün bunlar Hakkn emriyle yapmt. Baka bir örnek ise,

Cebrail’in veya herhangi bir melein eliyle ehirlerin yere batrlmasn

verebiliriz. nsanlar karsnda fertler melekler karsndaki güçlü me-

leklere benzer. Onlarn nebileri ise, nebiler karsndaki resullere ben-

zer.

YRMNC SORU

simlerinden Hangisini Ona Tahsis Etmitir?

Cevap:

Sorduun bu soru dört eyi içerebilir: Menehahû (tahsis etme) ke-

limesindeki ötreli zamirin birincisi Allah’a, kincisi makama, üçüncüsü

ilahi isme, dördüncüsü ise esmaihî (isimler) kelimesindeki zamirin kula

dönmesidir. Bu durumda isim Allah'n deil, kulun ismidir. Menehahû

kelimesinde mansup zamir de -ki ikinci mefuldur- ilahi ismin (ismin

ilahiyyin) zamiri midir, yoksa makam mdr? Mcrfu zamir Allah ya da

makam ise, ihsan edilen ey, hiç kukusuz, isimdir. Merfi zamir Allah

ya da ilahi isim ya da kulun ismi ise, makam ihsan edilmi demektir.

Merfi zamirin Allah olduunu kabul edelim! Bu durumda ihsan

edilen ey, kulun ahlâklanrken isimlendii ilahi isim ya da kula ait

isimdir ki, bu isim Hakka yaknlkta asildir. Çünkü kul Allah’a yakla-

rken kendi ismiyle nitelenir. Allah Ebu Yezid’e öyle der: ‘Bana ait

olmayan bir ey ile bana yakla!’ Bunun üzerine Ebu Yezid ‘Ya Rab!

Sana ait olmayan ey nedir ki?’ diye soranca, Allah ‘horluk ve yoksul-

luktur’ demitir. Bunun nedeni, kulun aslnn zorunlu olarak nedenli

olmasdr. Kul için nedenlilik, onun özü gereidir. Her nedenli ise,

yoksul ve hordur. Bu hastalktan (illet) kurtulmann umulacag bir ifa

yoktur. Bu nedenle Allah’a yaklamak, zât ve aslî bir yaknlktr.
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hsan edilen ey, kul kendisiyle ahlâktansn diye, ilahi bir isim ola-

bilir. Söz gelii, kendi yerinde er-Rahim ya da el-Mclik el-Mütekebbir

ismi gibi. Bu, onun için bunu belirleyen âri’den kul adna ortaya ç-

kan dolayl bir yaknlktr. Kulun hak ettii bir takm isimleri olduu

gibi ona ilien geçici bir takm isimleri de vardr. Örnek olarak, kulun

ahlâkland ilahi isimleri verebiliriz. Allah’n da hak ettii bir takm

isimleri olduu gibi kullarnn akllarna tenezzül ediinden kaynakla-

nan geçici isimleri vardr. Bunlar, hak edi bakmndan gerçekte kula

aittir. Kulun bu isimlerle nitelenmi olmas, acaba Allah’n kulun isim-

leriyle ahlâkland anlamnam gelir? Ya da bu nitelikler gerçekte kula

m aittir? Biz, Allah’a göre, bunun anlamn bilemeyiz, fakat bize göre

anlamm bilebiliriz. Bu durumda kul, -kendisine nispet edildiinde an-

lamn biliyor olmas yönünden- onlar hak etse bile, bu isimlerle

ahlâklanm olur. Bununla birlikte, el-Bari o isimlerle bizim bilmedi-

imiz bir ekilde nitelenmitir. Dolaysyla bu isimleri bilmediimiz

için Hakka nasl nispet edildiklerini de bilemeyiz. Bu durumda isim Al-

lah’ta asl, bizde geçicidir. Öyleyse, ne Allah’n isimlerinden ne de bi-

zim ismimiz olan isimlerden hiçbir eyi gerçekte hak edemeyiz. te bu,

hayrettir ve Allah’n basiretini açt kimselerin dndaki kimselerin

ayann kayd bir yerdir.

Allah’a hamd olsun, biz bunu örenmi isek de, örendiimiz bil-

gi, asl vc kendiliinden açklanamayacak bilgilerdendir. Bu isimleri

bilmeyle Allah’a çaran kii, basiret üzere çarr. Böyle bir ahs,

Rabbiden bir kesinlik üzeredir ve ondan bir ahit kendisini takip

eder. ahit, onun sahip olduu kantn doruluuna tanklk eder. Öy-

leyse zeki insan, bizim gizlediimiz eyi, ‘O'n ondan bir ahit takip

eder
>m

ayeti hakknda Allah’n bildirmesiyle örenir: Acaba isimler Al-

lah’a nispet edildiinde, ablaklanma anlamnda m, yoksa gerçek sahip

olma eklinde mi nispet edilir? Kula nispet edildiinde de -seçkin ve s-

radan insanlara göre görü ayrlnn bulunmad- ahlâklanma yoluy-

la m, yoksa gerçek anlamyla m nispet edilir. Burada talep edilen a-

hit, kulun hakikati bakmndan hiçbir ey hak edemeyeceidir. Çünkü

onun hakikati, kesinlikle gerçek deildir. Hak ise, hak ettiini elde

edendir. Öyleyse âlemde bulunan ve kulun hakk olduu zannedilen

her isim, gerçekte, Allah’a aittir. Bu isimler, Allah’a izafe edildiinde ve

kul hak editen baka bir ekilde onlarla isimlendirildiinde, bu davra-
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ni küfür, yapan da kâfirdir. Allah Teala öyle buyurur: ‘Allah 'Allah

yoksuldur, biz zenginiz' diyenleri duydu.’
129 Onlar, topluca kâfir olmutu.

Bu durum, küfür dini anlamyla alndnda böyledir; sözlük anlamyla

alndnda ise, bu ifade Allah’n güvenilir kullarna (Ümenâ) iarerrir.

Onlar, âlemde bulunan ve hükmü ortaya çkan tüm isimlerin gerçekte

Hakka ait olduunu bilenlerdir. Kul ise, o isimlerLe sadece ahiaklanr.

Kulun ise kendisinden baka bir eyi yoktur. Bir ey için ‘kendisini hak

eder
5

denilemez, çünkü onun varl, hüviyetidir. Öyleyse ne bir hak ne

hak edi vardr! Kul için herhangi bir isim meydana geldiinde veya

ortaya çktnda, mazharlar olan d varlklar üzerinde ortaya çkm-
tr. O halde, herhangi bir isim dta Hakkn varl üzerine gerçekle-

mitir.D varlklar ise, asllar üzerinde hiçbir hak edie sahip deildir.

te bu,
c
bir ahit kendisini takip eder

’330
ayetinin açklamasdr. Bu ahit,

o kiinin nispetinin doruluuna tanklk eder: O, bir hükme sahip

olmakszn, sadece bir hakikattir (ayn) ve hakikat (ayn) olmakszn hü-

küm ve mazhardr.

Öyleyse varlk Allah’ndr. Varlk hangi nitelikle nitelenirse nite-

lensin, o nitelikle isimlendirilen, Allah’tr, bunu anla! Çünkü Allah’tan

baka gerçek isimlendirilen yoktur. Allah, her isimle isimlendirilen, her

nitelikle nitelenen ve her na’t ile betimlenendir.
‘

Rabbin onlarn nitele-

melerinden münezzehtir

!

,3n Ayette kast edilen ey, O’nun bütün isimle-

rinde ortaktan münezzehliidir. Hepsi, Allah’n isimleridir; onlar ya fi-

illerinin ya sfatlarnn ya da zâtnn isimleridir. Allah’tan bakas yok-

tur. D varlklar (a’yân) ise, kendisinden çkmadklar bir hakikatte

ma’dumdur (yok). Bu faslla -anladysan- mansub ve'merfu iki zamirin

taksimini dâhil ettik. Varlk O’nun, yokluk enindir! Hak sürekli mev-

cut, sen sürekli ma’dumsun (yok) . O’nun varlnn kendinden olmas,

senin O’nun hakknda bilemediin ksmdr. O’nun varlnn senden

kaynaklanmas ise, senin O’nun hakknda bildiin eydir. Bu yönüyle

Hak, bilen-bilinendir.

nsanlarn çounun ‘Allah peygambere hangi ismi tahsis etmitir?’

sorusuyla kast ettii ise, peygamberin davetini desteklemeyi gerektiren

isimdir. Bu ise otoritesi ve etkisi bakmndan ‘aciz brakma’ diye ifade

edilen eydir. Peygambere ihsan edilmi ise bu isim nebîlik mertebesi-

nin gerçekleme ve doruluunda kendisini destekleyen isimdir. Bazen

her ahsn Allah tarafndan kendisine ihsan edilen bir ismi vardr. Bu
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ismi Allah onun nübüvvet ya da risalct makamndaki mertebesinin ge-

reiyle, fakat el-Vâhib ismiyle ihsan etmitir. Makam kazanlm ise,

söz konusu ismi el-Kerîm veya el-Cevâd veya es-Sahî ismi ihsan eder.

Seksen birinci ksm sona erdi, onu yirmi birinci soruyla seksen

ikinci ksm takip edecektir.



[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
SEKSEN KNC KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

YRM BRNC SORU

Velîlerin Allah’n simlerinden Olan Pay Nedir?

Cevap:

Burada bir açklama yapmak gerekir: Acaba Tirmizî onlarn bu

paylan elde etmesini salayan ismi mi, yoksa bu paylarda onlar yöne-

ten ismi mi veya bu paylar meydana getiren ismi mi kast etmitir?

Tirmizî, velîler adna bu paylar zorunlu klan ismi veya isimleri

kast etmise, bu balamda paylar iki ksma ayrlr: Birincisi müktesep

(kazanlm), kincisi müktesep olmayan paylardr. Her ksmn kendine

özgü ismi vardr. Bu ise gerektirip onlar üstlenmesi ve meydana ge-

tirmesi yönünden paylara aittir. Müktesep gelirsek, onlan gerektiren

isimler, bu paylar elde etmeyi salayan amelleri veren isimlerdir. Bun-

lar ise, farkl farkldr. Her amel kendi cinsine göre iken her amel sahibi

de -ayet arif ise- o amelî harekete özgü ilahi ismi de bilir. Meselenin

açklanmas uzun sürer. Bu paylar velîler adna gerçekletiinde onlar

yöneten isimlere gelirsek, bu isimler, o paya göredir. Pay, özü gerei

kendisini yönetecek ismi arar. Paylar ise farkl farkldr. Aym ekilde,

onlar gerektiren ve meydana getiren isimler ede paylara göre deiir.

simler paylarn deimesiyle deiir. Müktesep olmayan paylardaki

durum da böyle ayrntldr.
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YRMKNC SORU

Balangç Bilgisi Hangisidir?

Cevap:

Tirmizî, genel içinde balangc (el-büd‘), seçkinlerde ise bunu ka-

bul edenin mezhebine göre neshi gerektiren lafzla, soru sordu. Her iki

duruma göre konualm ki, iki dili {avam ve seçkin dili) de açklamak

mümkün olabilsin vc cevap gccl olsun!

Bilmelisin ki, balangç ilmi (ilm-i büd‘), örenilmesi çetin bir

ilimdir, çünkü snrl deildir. Onu ifade edebilecek en yakn ifade unu
demektir: Balangç, mümkünlerin varlnn pei sra ve müteakiben

açlmasdr. Çünkü onu var eden zât, bir zamanla snrlanmakszn bu-

nu gerektirmitir, çünkü zaman da cisimscl mümkünler arasnda yer

alr. Öyleyse, ancak mümkünün özü gerei Zorunlu ile irtibat düü-

nülebilir. Böylelikle Hakkn varlnn karsnda, ‘sabit hakikatler’

(a’yân- sabite) vardr. Bunlar, ezelde yoklukla nitelenmitir. Söz konu-

su olan, Allah ile birlikte baka herhangi bir eyin bulunmad (ilk,

ezelî) olutur. Dikkat ediniz! Allah’n varl, bu a’yân(- sâbite) üzeri-

ne onlarn istidatlarnn gerektirdii ekilde yayld. Böylelikle arada ak-

lî ya da vehmi biraralk bulunmakszn, kendisi için deil onlar için

a’yân (dta) olutu. Bunu tasavvur edite, her iki yönden de hayret or-

taya çkar; hem kef hem teorik delil yönünden. Kefin gördüü eyin

anlamn dile getirmek, imkânszdr, çünkü buradaki i, tahayyül edi-

lemezdir. Dolaysyla aktarlamaz ve zikrettiimizden daha açk bir e-

kilde söz kalplarna girmez.

Buradaki güçlüün nedeni, lk Sebeb’i bilememektir. lk Sebep,

Hakkn zâtdr. Haklan zât ‘sebep’ olduunda ise me’lûh, me’lûh ol-

duunu bilmezken, kendisine ait bir ‘me'lûh’un ilahdr. Arkadalarm-

zn bir ksm, balangcn ‘kahr nispetinden’, bir ksm ‘kudret nispe-

tinden’ meydana geldiini söylemitir. eriat ise, ‘emir nispetinden’ ol-

duunu söyler. Buradaki tahsis, onun nezdinde ayran herhangi bir

mümkünün kendisinde gerçekleir. Bizim bilgimizin bu konuda ulat-

ve nebilere katldmz husus udur: Balangcn emir nispetinden

olmasnda bir ‘zorlama (cebr)’ kokusu vardr. Çünkü hitap, ancak var
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olmayan (ma’dum), akleden, duyan, duyduunu bilen ayn- sâbiteye

(sabit bir hakikate) olabilir. Söz konusu ayn- (sabite), var olan bir du-

yula hitab duymad gibi var olan bir akledile veya var olan bir bil-

giyle de (hitab) bilmez. Böylelikle bu hitab duyu esnasnda Hakkn

varln giyinir (telebbüs). Bu durumda ise, el-Evvcl ve ez- Zahir ismi

yönünden O’nun mazhar olur. Bu hakikat ise, bu yolda, sonsuza dek

tüm hakikatlere yaylr.

Öyleyse balangç (’taki bu model), bu yorumla (tüm a’yân-

sâbite’ye) elik eden ve her biriyle bilfiil bulunan kesintisiz bir eydir.

Çünkü varl vereni (Hak), mümkünlerin dizilii snrlamaz. Öyleyse

O’ndan meydana gelen (a’yân- sâbite’ye dönük) nispet, tektir. Bu du-

rumda balangç, sürekli ve daimîdir. Mümkünlerden her biri, balan-

gçta öncelik sahibidir. Sonra, mümkünler birbirlerine nispet edildikle-

rinde, -Allah’a göre deil- birbirlerine göre önceiik-sonralk (ilikisi)

ortaya çkar. Bu durumda teorik aratrmaclar (ehl-i nazar), mümkün-

lerin diziliini dikkate alrken biz, onlarn Allah’a dönük nispederini

dikkate alrz. Bütün âlem, bize göre, bilhassa Allah ile snrlanmtr.

Allah ise, snr ve snrlanmadan münezzehtir. O halde, O’nunla snr-

lanan bu tenzihte O’na tabidir. Hakkn ilk oluu, âlemin de ilk oluu

demektir, çünkü âlem olmakszn Hak için ilk olmak, kendisine nispet

edilemeyecek ve betimlenemeyecek bir eydir. Bütün isimlerle ilgili

nispetlerde, ayn ey geçerüdir.

Kul Rab’dr, isimlendirildiinde

isimlendirilmi olduu bir halde

Rab kuldur, bir halde

Senin O’na isim verdiin durumda

Çünkü O benimledir, ben kast etmiyorum

Varlm, çünkü sar ve körüm

Kendi gözümden baka her eyden

Çünkü O’nu isimler izhar etti.

Tirmizî, sorusunda bede’ kelimesini kast etmi olabilir. Bu ise, zu-

hur etmemi bir eyin Hak için ortaya çkmas demektir. Örnek olarak
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‘Sizi örenmek için sizi snayacaz™ 2
ayetini verebiliriz. Ayet, ‘Allah ame-

linizi görecektir
,S3 ayetine benzer. lali hüküm, halin gereine göre ger-

çekleir. Allah, bizim vehimlerimizdeki süreklilii artyla, belirli bir

halle bir ii ortaya koyar. Hal süreklilii -ki devam etseydi i de devam

ederdi- kalktnda. Haklan yönünden baka bir hüküm ortaya çkar.

Bu hükmü ise, olutan ortaya çkan hal gerektirmitir. Olutaki zuhur,

Haktan ortaya çkann mukabilidir. te bu, dier bir yorumla
c
beda

lehû (onun için ortaya çkt)’ ilminin anlamdr. Allah Teala öyle bu-

yurur: ‘Hesap etmedikleri ey Allahtan onlar adna ortaya çkt (beda, orta-

ya çkt).”34 Peygamber öyle buyurdu: ‘Size ne verdiysem, onunla yeti-

nin, beni brakn.’ eraitler soruya göre iner. Soru sonlmasayd, eriat

bu kadar hüküm getirmezdi. Buradan anlalan ise, ‘beda’ ilmidir.

Bunu örendikten sonra, zuhur ve balangç ilmini de örendin

demektir. Bu durumda ise, balangcn zuhur bilgisini ve zuhurun ba-

langç bilgisini de örenmi saylrsn. Çünkü bunlardan her biri die-

riyle irtibatldr. (Tirmizî’nin sorusunda geçen bedâ ilmi) balangcn

zuhuru ise, bu, balangcn kendisinden çkt ‘gizlenme mertebesi’

deildir. Hiç kukusuz, bu niteleme, ancak (ayefte onlar için ortaya

çka’ eklinde dile getirilen) bedâ ilmi adna geçerli olabilir. Dolaysyla

onda bir gizlenme vardr ve zuhur ondan çkmtr. Bu gizlilikten orta-

ya çkma ve zuhur hali ‘bedâ’ denilen eydir. Balangç zuhurun ba-

langc ise onun kadimlik ile bir ilikisi var mdr? Onun bir zuhur hali

yok ise, kadimligin onunla ilikisinin mahiyeti nedir?

öyle deriz: Onun sabit hakikati, yokluktur. Bu ise, onun için ev-

veli olmayan ezelin nispetidir. Zuhurun balangc ise ayn- sâbite’nin

Hakkn mazhar olduunda ilahi varlktan nitelendii eydir. te bu

‘zuhurun balangc’ diye ifade edilen eydir. Hükme konu olan eyde -

hakikat bir olmakla birlikte- hükümler çoalrsa, bu durum bir takm

nispet ve itibarlara döner. O halde, onun mazhar olup kendisine varlk

ile nitelenme hükmü verilmi olmas, kendisini ‘imkân’ hükmünden ç-

kartmaz, çünkü imkân ayn- sabite için zâti bir niteliktir. Hakikatler,

nispetlerin deimesine bal olarak haklarnda verilen hükmün dei-

mesiyle bakalamazlar. Allah Teala öyle buyurur:
‘

Sen bir ey deil

iken seni yarattm.’335 Baka bir ayette ise,
‘
Bir eyi irade ettiimizde, ona

sözümüz ol olur.’
336

Birinci ayette eylik, ayn- sâbite’den olumszlanr-

ken ikinci ayette olumlanmtr. Hakikat ise, tektir.
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YRM ÜÇÜNCÜ SORU

Hz. Peygamber’in ‘Allah Vard, O’nuriîa Birlikte

Baka Bir ey Yoktu’ Sözünün Anlam Nedir?

Cevap:

Allah’a eylik elik etmedii gibi böyle bir isim de O’na verilemez.

Ayn ekilde, O’nunla beraber bir ey de yoktur. Allah, kendisiyle be-

raber bir eyin olmad kimsedir. Bu, O'un zâti niteliidir. Kastedi-

len, eyliin O’ndan düürülmesi ve ‘eylik beraberliinin O’ndan

olumsuzlanmasdr. Buna karn Allah, eya ile beraberdir. Eya ise,

O’nunla beraber deildir. Beraberlik, bilgiye baldr. Dolaysyla ‘Al-

lah bizi bilir ve bizimle beraberdir.’ Biz ise, O’nu büemeyiz. Dolaysy-

la O’nunla beraber deiliz.

Bilmelisin ki,
c
kâne (oldu, idi)’ sözü, zamansal snrlanmay anlatr.

Bu ifadeyle kastedilen, bu snrlanma deildir. Kastedilen, varlktan

ibaret olan ‘kevn’dir (bu durumda kevn varlk ve olu bildirir). Bu du-

rumda kâne’nin gerçek anlam, varlk bildiren bir harf olmasdr, yoksa

zaman gerektiren bir fiil deildir (fiiller zaman gerektirir). Bu neden-

le, ekilci-kelama bilginlerin söyledii söz, peygamberden gelmemitir.

Bu söz, onlarn ‘O imdi de bulunduu hal üzeredir’ ifadesidir. Bu ila-

ve, kâne’nin özellikle bu yerde anlam hakknda bilgisi olmayanlarn

hadise yapt bir eklemedir. Allah, gafur ve affedicidir (kâne) gibi,

kâne sözüne bitien ifadeler hep bu konuyla ilgilidir. Bu nedenle baz

nahivciler, kâne ve benzerlerini ‘fiillerin iini yapan harfler’ diye isim-

lendirmitir. Bu harfler, Sibeveyh’e göre, varlk bildiren harflerdir ve

Araplarn anlad ey de budur. Kâne fiil görevi görse bile, bir yönden

bir eye benzemek, her yönden benzemek saylamaz.

Hadise eklenen ‘imdi de O’ sözü, böyle deildir, çünkü ‘imdi’

zaman gösterir ve bu kelime esas itibaryla iki zaman ayrt eden za-

man göstermek üzere konulmutur. ki zaman, geçmi ve gelecektir.

Bu nedenle ‘imdi/el-ân’ için ‘iki zamann snr’ denilmitir. imdi’nin

gösterdii ey gerçek bir zaman olduu için, âri’ onu Hakkn varl
için kullanmam, kâne’yi kullanmtr, çünkü kâne, varlk bildiren bir

harftir. Bununla birlikte bir eylem içerdii için de kendisinde zaman
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bulunduu zannedilmitir. Çünkü kâne, yekûnu, kâin, mekûn veznin-

dedir. Tpk katele (öldürdü), yakrnlu (öldürür), katil (öldüren) ve

maktul (öldürülen) gibi. Ayn ekilde (kâne’nin emri) ‘kün (ol)’ de

‘uhmc (çk)’ gibidir.

ekilci bilginler, kevn kelimesinde zamanl fiillere katlan bu etkiyi

gördüklerinde, onun zaman bildirdiini zannetmi, ‘imdi’ kelimesini

de kendisinden olmad halde hadise bir tamlama olarak eklemilerdir.

Muhakkik ise, kesinlikle
cO imdi de olduu hal üzeredir’ demez. Çün-

kü öyle bir ifade, peygamberden gelmemitir. Muhakkik, Allah’a Al-

lah’n kendisine vermedii bir eyi vermez. Çünkü bu ifade, zamann

yaratcs olan Haldun varlnn hakikatinin gerektirdii anlam ihlal

edilmi demektir. Binaenaleyh ‘AJlah var idi ve beraberinde bir ey

yoktu’ demek, ‘Allah vardr (mevcuttur) ve O’nunla birlikte baka bir

ey yoktur’ demektir. Baka bir ifadeyle Haktan baka, özü gerei var-

l zorunlu kimse yoktur. Mümkün ise, O’ndan dolay varl zorunlu

olandr, çünkü mümkün O’nun mazhardr. Allah, onun vastasyla zu-

hur etmitir. Mümkün varlk ise, kendisinde zuhur eden (Hak) ile ör-

tülmütür. Böylelikle bu zuhur ve zuhur eden, ‘imkân’ ile nitelenmitir.

Baka bir ifadeyle mazharm -ki mümf ndür- hükmüne konu olmu-

tur. Mümkün özü gerei varl zorunluya bir hakikat olarak katlm,

özü gerei varl zorunlu ise hüküm bakmndan mümküne katlm-

tr. Söylediimiz eyi iyice düün!

Bilmelisin ki, bu rivayet hakkmdaki söylediklerimiz, bir velî böyle

bir söz söylediinde ya da peygamber gönderildii mertebeden deil,

velilik makamndm dile getirdiinde peygamberin sözüyle ilgilidir.

Peygamber Allah’ bilmeyle ilgili böyle bir sözü özel makamndan söy-

lerse, bu konuda konumayz ve hakknda zevkimizin bulunmad bir

meseleyi açklayanlayz. Biz o konuda velilik diliyle konuuruz ve hali-

nin gerektirdii en üst yorumla onu dile getiririz. Velînin bu konuda

yapabilecei nihai i budur.

Bilmelisin ki, bu rivayette beraberlik sabit iken ‘eylik’ olumsuz-

lanmor. Beraberlik çokluu gerektirir. Mevcut-Hak ise, kendisine ve

hüviyetine nispede onun varldr. O, mazharnn kendisini nitelendi-

i eyin ayndr. Öyleyse her iki nispette de hakikat birdir.
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Hakikat tek ken, bu beraberlik nasl geçerli olabiliyor? Burada

‘eylik’ O’nun ayn deil, mazharn ayndr. Allah, o eylik ile beraber-

dir, çünkü varlk, eylie elik eder, halbuki eylik Allah ile beraber de-

ildir. Çünkü eylik, varla elik etmez. Bu varlk için zorunluluk zatî

iken, eylik nasl O’na nispet edilebilsin ki? Mümkünün zâti zorunlu-

luktan bir pay yoktur. Öyleyse Hak eylii (mümkün ayn) gerektirir

ve bu durumda onunla beraber olmas geçerlidir. eylik ise, zâti zorun-

luluu gerektirmez, dolaysyla eyliin Hak ile beraber olmas müm-

kün deildir. Bu nedenle Peygamberin hadisi, eyin Haklan hüviyetiyle

beraber olabileceini dlad. Çünkü beraberlik, bir yüceltmedir. Özü

gerei varlk zorunluluundan yoksun eyin ise, yücelii yoktur. Bir

ey ya tehdit ya da iyi bir vaadin hükmü nedeniyle baka biriyle bera-

ber olabilir. Bu ise aadakinin üsttekiyle olan beraberliinden anla-

lr. Öyleyse âlem, ister varlk ile ister yokluk ile nitelensin, hiçbir za-

man Allah ile beraber deildir. Özü gerei varl zorunlu Hale, varlk

ve yokluk halinde âlem ile beraber olma niteliine sahiptir.

YRM DÖRDÜNCÜ SORU

simler Neyle Balamtr?
Cevap:

Bu sözün
cbu yolda (tasavvuf)’ kullanm, iki durumu gerektirir:

Birincisi, isimlerin ilkinden sormak, kincisi isimlerin balad eserler-

den soru sormak. Her iki durum da isimlerin gösterdii eyin sonuçla-

rdr. Bu nedir? Varlk veya yokluk mudur? Ne varlk ne yokluk mu-

dur? simler nispetlerdir. Dolaysyla hâdislik (sonradanlk) v;ya ka-

dimlie konu olmazlar. Bu nitelemeyi varlk ve yokluk kabul eder.

Bilmelisin ki, bizim bildiimiz ilahi isimler, ‘ilahi isimlerin isimle-

ri’dir. Söz konusu isimler ile Allah kendisini ‘mütekellim’ (konuan)

olmas yönünden isimlendirmitir. Dolaysyla bizim burada yapaca-

mz açklama, bildiimiz isimlere göre bu isimlerin gösterdikleri ey

olacaktr. simlerin gösterdii, mazharlar yönünden ve kelam yönün-

den bu isimlerle isimlendirilendir. Allah’n kelam ise, O’nun bilgisi.
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bilgisi de zâtdr. Öyleyse Allah, zât yönünden bu isimlerle isimlendi-

rilmitir. Nispeder ise nitelenen için bütün yönlerden ‘mutlak birlik’ ile

düünülemez. simler nispederin örenilmesiyle anlalabilir ve nispet-

ler ‘âlem’ diye ifade edilen mazharlar örenilmeksizin örenilemez. Bu

durumda nispetler, mazharlarn varlyla meydana gelir. Çünkü maz-

harlar, d varille olmalar yönünden meydana gelmemitir. Mazhar

olmalar yönünden ise sonradan olmulardr. Bu yönüyle nispeder,

sonradan olmutur. simler de onlara tabidir ve -hükmü makul olmakla

birlikte- onlarn varl yoktur.

Bu sabit olduunda, ‘isimler neyle balamtr?’ diyen kii, ‘nispet-

ler neyle balamtr?’ demektedir. Nispet iki ey arasnda ‘var olmayan-

aldedilir
5 durumlardr. Bu durumda ise ya birinciye mensup olmas yö-

nünden ya da eserin onu göstermesi yönünden nispet için konuabili-

riz. Nispete eserinin delaleti yönünden deil, isimlendirilen yönünden

bakarsak, isimlerin balangc nedir sorusu, ‘ilk isim hangisidir?’ anla-

mna gelir. simlerin ilki, ‘Vahid-Ahad’dr. Bu isim Balebekke, Rame-

hürmüz Rahman-Rahim gibi bileik tek isimdir. Konuan, b ifadeyle

lci ismi kast etmez.

Vahid-Ahad ille isimdir, çünkü isim delalet için konulur. Bu yö-

nüyle isim, zâta delalet eden özel bir iarettir, yoksa eyaya verilen do-

nuk (câmid) isimler gibi, zâtn kendisiyle nitelendii herhangi bir nis-

pet yönünden zâta iaret etmezler. Özel isim olmada Vahid-Alad’dan

daha özeli yoktur, çünkü o, bu lafzn örtüme yoluyla verildii Allah

için zatî bir isimdir.

öyle sorabilirsin: Allah ismi, ille olmak bakmndan Vahid-

Ahad’dan öncedir. Çünkü Allah, Vahid-Ahad ile nitelenirken, bu isim,

Allah adyla nitelenmez. öyle deriz: Allah ismi, delalet ettii ey ba-

kmndan bütün içerdikleriyle birlikte âlemi talep eder. Bu isim el-

Mclik ve es-Sultan gibi, bir isimdir. Bu bakmdan Allah ismi, zâtn de-

il, mertebenin addr. Vahid-Ahad ise, kendisinden bakasna delaletin

olmad bir isimdir. Bu nedenle Allah’n ilk isim olmas uygun deil-

dir ve geride Vahid ismi kalr. Çünkü bu isimden sadece -terkip ol-

makszn- kendisi anlalr. ayet Hak ‘ey’ diye isimlendirilseydi,.hiç

kukusuz, O’nu ‘ey’ diye isimlendirir ve bu durumda ‘ey5
ilk isim

olurdu. Fakat ilahi isimler içerisinde ‘Ya eyf’ diye bir isim yoktur. Bu
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durumda Vahid’in gösterdii ile (böyle bir ismi olsayd) ey arasnda

hiç bir fark yoktur, çünkü o da, bileiklik olmakszn zâta delildir. Bile-

ik olsayd, ne el-Vahid ne de ‘ey3 ad Allah’a gerçek anlamda verile-

mezdi. O’nun benzeri olmad gibi sayesinde özel varlyla ayraca
benzeri de yoktur. O halde, O zâtnda ve özü gerei Vahid-Ahad’dr.

Bununla beraber, isimlerin ‘nispederden ibaret olduunu söyle-

dik. Peki, kendisinden talepte bulunacak bir eseri yok iken, bu ilk is-

min nispeti nedir? öyle deriz: Bu ismi Allah için zorunlu klan ilk nis-

pet ‘malumdur (bilinen). O da O’nun varlnn karsnda a’yân-

sâbite’in bulunmasdr. A’yân- sâbite’nin Hakkn varlndan kaza-

nlma yoluyla bir varl olabilir. Bu durumda onlar, bu varlk ile nite-

lenirken Hakkn mazharlar haline gelir. Öyleyse onlar, özü gerei

‘a'yândr (hakikader).’ Yoksa onlar herhangi bir illet veya zorlayc ne-

deniyle a’yân(- sabite) olmamtr. Ayn ekilde Hakkn varl da bir

illete dayanmaz. Hak, özü gerei vardr. Nasl ki kaytsz anlamda zen-

ginlik Allah’a aitse; bu, özü gerei zorunlu ve zengin olana kaytsz an-

lamda yoksunluk da bu a’yâna aittir. A’yân bu konumda ise onlarn

benzerleri olan ve olmayanlar vardr. Bunlar bir durumla ayran ve or-'

takln kendisinde gerçekletii ayrmayan durumlara sahiptir. Ortak-

lk söz konusu olduu için her a’yâna Ahad-Vahid ad verilemez. Bu

nedenle kaytsz anlamda müstani zât Vahid-Ahad diye isimlendir-

dik, çünkü O’ndan baka var olan (mevcut) yoktur. O, kendiliinde ve

mazharlarnda varln ta kendisidir. Bu, bir eserden (meydana gelme-

yen) bir nispettir, çünkü mümkünlerin ‘a'yân’ oluunda ya da onlarn

imkân hallerinde O’nun bir etkisi yoktur.

Tirmiz’nin ‘isimlerin balangc nedir?’ sorusu ‘isimlerin bu

a'yân'dalci ilk etkileri nedir?’ anlamna gelebilir. Bu durumda soru iki

eyin cevabn arar: Birincisi her bir ayn’da isimlerin ilk etkisidir. Die-

ri ise, bütünde -kaytsz olarak- isimlerin ilk etkisidir. Bunun anlam

udur: A’yân(- sâbite)’da eserinin görünmesini isteyen ilk isim nedir?

Bilmelisin ki, bu isim, bütün söz konusu olduunda özel anlamda el-

.Vehhab’dr. Ayn ey, tek tek ayn’larda geçcrlidir ve arada bir fark yok-

tur. el-Vehhab yoksunluklar yönünden a'yân’a ihsan etmenin meydana

getirdii isimdir. Onlara ‘mazhad ad verildiinde -ki bu isimden yok-

sun idiler ve el-Gani’nin bu a’yân mazharlar yapmas da zorunlu de-

ildi- bu nispet (yani mazharlk ile Zahir arasndaki nispet) el-Vehhab
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ismini talep etmitir. Bu nedenle el-Gani, Allah’ herhangi bir eyin il-

leti yapmaz. Çünkü malul illetini arad gibi, illet de nedenlisini (ma-

lul) arar. el-Gani ise taleple nitelenemez. Öyleyse onun illet olmas

mümkün deildir. Vehb ise böyle deildir. Çünkü o bir ihsandr. Vehb

(ihsan) Allah için zâti olsa bile, bu durum, O’nun her eyden müstani

oluuna zarar vermez.

el-Vehhab isminin ilk ihsan ettii ey, her bir a'yn'a (a'yn- sabite)

varlk vermektir. Varlk vermek, a'yn'n
c
a'yn’ olmann gerektirmedii

bir eyle nitelendiinde gerçekleir. Öyleyse bu ismin (varlk vermeye)

ilk balad a'yn ise, tenzihi talep eden isimlere en yakn ilikisi olan

a'yn’dr. Bundan sonra ise, tebihi talep eden isimlerin otoritesi ortaya

çkar. Tenzihi talep eden isimler, özü gerei zât talep eden isimler iken

tebihi talep eden isimler ise, ilah olmas yönünden zât talep eden

isimlerdir. Tenzih isimleri el-Gani, el-Ahad ve Hakka özgü olabilecek

isimlerdir. Tebih isimleri ise, er-Rahim, el-Gafur ve kulun -bir a'yn

olmas yönüyle deil- mazhar olmak yönünden gerçek anlamda nitele-

nebilecei tiim isimlerdir. Kul a'yn’ yönünden bir isimle nitelenseydi,

hiç kukusuz, o da müstani olurdu. Halbuki kul için müstanilik söz

konusu deildir.

Bu a’yân -ki mazharlardr- böyle bir müstanilikle nitelenip el-

Gani diye isimlendirildiklerinde, bunun anlam, Allah sayesinde dier

a'yân’a muhtaç kalmamaktr. Yoksa ayn’n özü gerei muhtaç olmay
demek deildir. Tenzih isimlerinden her biri için durum böyledir. Öy-

leyse a’yân(- sabite), ‘mazhar’ olmak yönünden bu isimlere sahiptir.

simlendirilen kendisinde zuhur edenin dili ise -ki bu O’nun ilah olma-

sdr-, isimlendirilen müstanilik özelliiyle isimlendirildiinde, maz-

harn dili yönünden zâta en yakn ey bu olur. Bu durumda mazharda

müstanilik ismi bulunsa bile, yoksunluk adm yiürmez. Mazharda zu-

hur edenin müstanilik özelliiyle isimlendirilmesi ise, onun adna ge-

çerldir, çünkü o, cömertlik ve ihsan verir. O, nimetlenilsin diye nimet

veren el-Vehhab’tr, bazen de ibadet edilsin diye verir. Bu verme, ten-

zih ihsan deil, bedel ihsandr. Dolaysyla onda bir talep vardr. Al-

lah Teala öyle buyurur:
‘

Ben cinleri ve insanlar bana ibadet etsinler diye

yarattm ™7 Burada yaratmann ‘verilmesi’ talebin verilmesidir, hibe ve

ihsann verilmesi deildir. Vehbî olan ise, nimetlendirme amac tar,

yoksa o ükür veya bedel karlnda verilmez. ‘Dilediine dii, dilediine
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erkek verir, bir ksmna erkek-dii verir.
5338

Kastedilen, hiinsâdr. Allah,

bu konuda kendisini ‘alîm
5
ve ‘kadir

5
diye isimlendirdi -ki bu kendisine

dönen bir niteliktir- ve onlardan bu konuda bir bedel istemedi. Halbu-

ki
‘nsanlar ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattm

'339
ayetinde bedel

istedi. Öyleyse Allah için insan ve cinlerin yaratl konumu, onlarn

kendileri için olan konumlaryla bir deildir. Onlarn kendileri için ya-

ratllar, tenzih isimlerinden kaynaklanrken Allah için yaratllar

tebih isimlerinden kaynaklanr. Bu kadar, maksad anlatmaya kâfidir!

YRMBENC SORU

Vahiy Neyle Balad?

Cevap:

Vahyin balangc, aklî-soyut anlamlarn uyku veya uyanklkta ha-

yal mertebesinde snrl-duyusal kalplara indiriliidir. Bu durum, duyu-

lur mertebede duyunun alglad eylerdendir. Örnek olarak ‘Ona düz-

gün bir erkek olarak göründü5340
ayetini verebiliriz. Hayal mertebesinde

Hz. Peygamber bilgiyi süt eklinde gördüü gibi ilk rüya da böyieydi.

Hz. Aic öyle demitir; ‘Hz. Peygamberin ilk vahyi rüya idi. Bir rüya

gördüünde, sabah aydnl gibi çkard. 5
Rüya, Allah’n müslümanlar

adna (vahiyden) geride brakt ksmdr ve nebîliin parçalarndan

biridir.

O halde, nebîlik tümüyle ortadan kalkmamtr. Bu nedenle ‘teriî

(yasa koyucu) nebîlik kalkmtr5

dedik. te bu, ‘benden sonra nebî

yoktur
5 sözünün anlam budur. Ayn ekilde ‘Kur’an’ ezberleyen, ku-

kusuz, nebîlii içine sokmutur5

denilir. Böyle bir durumda nebîlik, hiç

kukusuz, onda bilfiil bulunur. Buradan ‘Benden sonra nebî yoktur
5

sözünün özel anlamda ‘eriat getiren nebî yoktur
5 anlamna geldiini

anladk, yoksa bu hadis, daha sonra hiçbir nebînin bulunmayaca an-

lamna gelmez. Bu ifade, u söze benzer; Kisra yok olduunda ondan

sonra kisra olmayacaktr. Kayser yok olduunda, ondan sonra kayser

olmayacaktr. Bunlar, ran ve Roma imparatorlardr. Halbuki Ro-

na’n imparatorlar devan etmektedir. Fakat hükümdar olmalarna
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ramen bu ismi yitirmilerdir. Artk onlarn hükümdarlar, Kayser ve

Kisra’nn yok olmasndan sonra baka bir adla isimlendirilmilerdir.

Nebî ismi de Peygamberden sonra kalkmtr, çünkü Allah nezdinde

vahiyle indirilen eriat getirme imkân, Hz. peygamberden sonra orta-

dan kalkmtr. Dolaysyla hiç kimse ondan sonra bir eriat getiremez.

Hükümler konusunda müçtehit bilginlerin varglar bu hükmün dn-
dadr. Çünkü -Peygamberin onayyla- müçtehidin hükmü geçerlidir.

Öyleyse müçtehidin verdii hüküm de, bunu eriatnda onaylayan ve

müçtehide kantn veren peygamberin eriatnn parçasdr. Bu durum,

Allah’n izin verdii bir itir. Allah’n izin vermedii bir hüküm, küfür

ve Allah’a iftira olabilir.

öyle sorulabilir: Hz. Peygamberde ilk balayan hâdisenin (sadk

rüya) vahyin balangc olduunu neye dayandryorsunuz? öyle de-

riz: Müminlerde ve velîlerde, Hz. Muhammed’in Allah tarafndan bü-

tün erdemlerde kemâle tahsis edildiinde bir tereddüt ve kapallk yok-

tur. Kemâlin bir yönü de, Allah’n ona vahyin kemâlini tahsis etmesidir

ve bu vahyin tür ve çeitlerini yerine getirmektir. Bu durum, bana

‘cevamiü’l-kelim verildi
5

hadisinin anlamdr. Hz. Peygamber, herkese

gönderilmitir. O halde vahyin her türü Hz. Peygambere indirilmitir.

Hz. Muhammed bu konumda olduu ve vahyine alü ay rüyayla bala-

d için, vahyin rüyayla baladm örendik. Rüya, nebîliin krk al-

tda birlik parçasdr. Çünkü rüya alt ay sürdü, Hz. Peygamberin

nebîlii ise yirmi üç senedir, alt ay onun krk altda biridir. Rüyann

her peygamber için olmas zorunlu deildir. Bazen bir peygamber için

vahyin balangc, vahyin baka bir türü olabilir ve rüyayla olmayabilir.

Hz. Peygamberin vahyi rüyayla baladnda öyle dedik: Rüya,

vahyin balangcdr. Çünkü Peygamberin kendisini nitelemi olduu

kemâl, bu makamda vahyin balangcnn Hz. Peygamberin vahyinin

balad ey olmasn gerektirir. Bunun böyle olmas zorunludur.

Çünkü bize göre balangç, öncelikle duyuya uygun olmaldr, sonra

duyunun dndaki soyutlara doru yükselir. Bu durumda vahyin ba-

langc, ister uyku ister uyanklk olsun, rüya olmutur. Burada vahiy,

nebî veya resul olmas yönünden -ki herhangi biri olabilir- eriatlar or-

taya koymak demektir.
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Bütün bunlar, insanlara indirilen vahiyden som sorulmu ise bir

cevap olabilir. Tirmizî vahiy olmas yönünden vahyin balangcndan

veya vahiy alan melek veya insan olmayanlar gibi herhangi bir tür için

vahyin balangcm sormu olabilir. nsan olmayanlara vahye örnek

olarak
‘
Rabbin arya vahyetti’

341 ayetini verebiliriz. Hayvann dndaki

cinslere örnek olarak ise, emanetin göklere, yere ve dalara sunulmas-

n verebiliriz. Bu sunum vahiyle gerçeklemitir. Baka bir örnek ise

‘Allah her göe emrini vahyetti’
3*2

ayetidir. Baka bir örnek ise,
£

Nefse ve

onu düzenleyene yemin olsun ki
5343

ayetidir. Kastedilen, her yükümlünün

nefsidir. Halbuki cona günah vc takvay ilham etti’
34* ayetine göre, yü-

kümlü olmayan timse de yoktur. Bu durumda melek de, günahtan na-

sibi olmad için, takvayla bu ayete girer. nsan ve cinlerin dndaki

dier nefisler de böyledir. Öyleyse insan ve cinlere günah ve takva il-

ham edilmitir.
‘

Onlara ve unlara Rabhinin ihsanndan ihsan edeceiz. O
kstl deildir.

’

34S Tirmizî her snfta ve ahsta vahyin neyle baladn
sormu ise, bunun cevab, ilhamdr. Çünkü hiçbir varlk bundan yok-

sun kalmaz ve o bir vahiydir. te bu, vahiy olmas ve her bir ahsla il-

gili olmas yönünden vahyin balangcdr. Allah hakk söyler ve do-

ruya ulatrr.

YRM ALTINCI SORU

Ruhun Balangc Nedir?

Cevap:

Tasavvuf ehli ‘ruh’ sözünü farkl anlamlarda kullanr. ‘Falancada

ruh vardr’ demek, bulunduu kimsenin canl olduu ‘rabbani bir ey
vardr’ demektir. Baka bir ifadeyle onun kalbi bu eyle hayat bulur.

Bazen ruhu Hz. Peygambere sorulan anlamda kullanrlar. Bazen yara-

tl tesviyesinin kemâle ulamasyla üflenilen ruhu kastederler. Tasav-

vuf yolunun etrafnda döndüü ey, Allah ehlinin himmetler ve ibadet-

lerle kendisine yönelip bulduklar ruhtur. Genellikle onlara soru da bu

konuda sorulur. Tirmizî’nin ‘ruhun balangc nedir?’ sorusu, ‘arifin

kalbinde bu ruhun meydana gelmesinin balangc nedir?’ demektir.
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öyle deriz: Allah’n kendisini elde etmeye ehil kld kimselerin

nefislerinde bulduklar ruhun balangc öylcdir: Söz konusu kimsele-

rin nefislerinde Allah’ görmekten yoksun olarak ‘baka’y görmeye yol

açan ve kul ile Allah arasnda bir engel haline gelen mücahedeler güçlü

bir ekilde yerleir. Bu durumda mücahede sahibi, kabz, himmet, gam

ve ortadan kaldrmak istedii bir takm perdelerin sahibidir. Nefes-i

Rahman’dan bâtnnda engel olduunu zannettii bu engellerde, per-

delerde ve eyada -ki bütün gayreti yolu boyunca kendisine bunlardan

ilien eyleri kesmeye ve ortadan aldrmaya çalmaktayd- Haklan yü-

zünü görmeyi salayan bir esinti ona ular. Söz konusu nefes, ona her

eyde Hakkn yüzünü gösterir. Bu, bir eyin varln koruyan gözdür.

Mücahede sahibi, artk Hakkn dnda bir ey görmez. Bu durumda,

kesilmesini istedii yönden yorgunluu gider. Bu esnada ise, bu

marifetin yok olduunu zannettii için, iddetli bir ac duyar. Acy bu

nefesin varl nedeniyle büyük bir muduluk takip eder. Bu muüuluk

sayesinde kalbi hayat bulur ve onun sayesinde bir ‘ruh’ haline gelir.

‘Ona emrimizden ruh vahyettik
,UA

ayetinde belirtilen durm budur. Söz

konusu hat, senin gayretinin altnda olmad gibi onu elde edecek bir

düünce de sende yoktur.
c
Sen kitabn ve imann ne olduunu bilmezdin.

Fakat onu bir nur yaptk, dilediimiz kullarmza hidayet ederiz.’
347 Böyle

bir arif. Hakkn kullarndan ‘diledii’ kimsedir. Bu esnada onun için

‘ruh sahibi’ denilir ve o dirilere katlmtr. ‘Ölu iken ona hayat verdii-

miz sonra kendisiyle insanlar arasnda yürüdüü bir ruhu yarattmz

kimseyle nur yaratmadmz kimse bir midir?’
348 te ruh budur. ‘Onun

nuru yoktur.’
349 te bu nur, Allah’n yaratmasna baldr. Allah onu

kazanmaya balamamtr, çünkü o zevk bulunmad için, varl bi-

linmeyen bir eydir.

Ariflerin bu yolla bulmu olduklar ruhun kayna budur. Soru so-

ranlar da bunu kast eder. Bu ruh, baka bir eyden deil, Rablk mer-

tebesindendir. Onun asl ise Rabbin emrindendir. Baka bir ifadeyle,

yaratltan meydana gelmemi bir ruhtur. Çünkü emir âlemi, kendi-

sinden önce bulunan kevnî bir sebepten meydana gelmeyen varlklar-

dr. Her varln da ondan bir pay vardr. Bu ise, sebepten veya sebep

olmakszn meydana gelen her eye ait ‘özel yön’dür. Tirmizî’nin soru

sorduu ve bu yol ehlinin ‘bulduu’ söz konusu ruh, bu ruhtan mey-

dana gelir.
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YRM YEDNC SORU

Dinginliin (Dinginlik) Balangc Nedir?

Cevap:

Dinginlik, varl her yönden ihata edecek ekilde mütalaa etmekle

gerçekleir. Böyle olmad sürece dinginlik gerçeklemez. brahim

Peygamber (Allah’a) öyle der: ‘Bana ölüleri nasl dirilttiini göster? (Al-

lak) nanmyor musun dedi. nanyorum, fakat kalbimin tatmin olmasn is-

tiyorum dedi
n5° Burada, yaratma tarzlarnn deiip her bir yönden b-

rahim’i kendine çekmesi (ve bu sayede itminann olumamna kar)

itminann varl dinginliin sebebi yaplmtr. Allah iin keyfiyetini

kendisine gösterdiinde ise, farkl yönlere ait bu çekmelerden kaynak-

lanan sknt dinginlcmitir. air öyle der:

Sakndm eyden endie ediyorum

Yerletiinde, artk ne korkaym

istediim ey hakknda tamahkârm

Kaçtnda ise neyleyim tamah

Öyleyse arzulanan eyi elde etmek ya da gerçeklemesinden ümit

kesmek, arzulanan eyde dinginliin gerçeklemesinin ilkesidir. Ayn
durum, kendine yarar tarzda, korkularla ilgilidir. Bun bilmelisin!

nsan iman artlarm kemâle erdirip salam hale geldiinde, böyle

bir müminin kalbine Haktan bir tecelli gelir. ‘Zevk’ diye isimlendirilen

bu tecelli, müminin kalbinde dinginliin balangc olan tecellidir.

Dinginlik, kendisine inand bilinmeyen eyin gerçeklemesine bir ka-

p ve merdiven olur. Kendisiyle birlikte bulunan ey ise, ilk iin verisi

nedeniyle, alla gelen bir i haline gelir. Örnek olarak, sebeplere alk
birinin sebeplerle dinginlemesini verebiliriz. Böyle bir hal, görmeksi-

zin (gaybten) meydana gelmez, bilakis görmek anlamndaki bir zevk-

ten meydana gelebilir. Çünkü insan günlük besinine sahip ise besinin

mülkü altnda bulunduunu görmek nedeniyle günün skntsndan

dinginleir. man bu mesabede gerçekletiinde ise, dinginlik gerçek-
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lemi demektir. nsan iman hükmü altndaysa, hiç kukusuz, müahe-

de onunla didiir ve dinginlik gerçeklemez.

Bilmelisin ki, kalplerin kendileriyle bezendii anlamlan Allah dile-

dii kullarnn nefsierinde dinginliin gerçeklemesinin alametleri yap-

t. Bu alametler, kalplerde dtan alametler meydana getirir. Söz konu-

su alamet, Allah’tan o kiinin nefsinde meydana gelen anlamn adyla

isimlendirilir. Bu isimlendirmenin nedeni, bu alametin o anlamn ger-

çeklemesi için ortaya konulduunun bilinmesini salamaktr. Örnek

olarak Allah’n srailoullarnn tabutu hakknda söyledii ‘Allah onda

dinginlik yaratt’ sözünü verebiliriz. Tabut, bir hayvann eklindeydi.

nsanlar onun hangi hayvan suretinde olduunda görü ayrlna
dümütür, hakknda söylenenleri aktarmamzn da yaran yoktur. Söz

konusu suret çöktüünde ya da ondan özel bir hareket ortaya çktn-
da, yardm alrlard. Bu durumda, Allah’n ‘dinginlik’ diye isimlendir-

dii bu suretten ortaya çkan o belirtiyi gördüklerinde kalpleri dingin-

leirdi. Kukusuz bilinen dinginliin yeri kalplerdir. Allah, bu ümmet

için dinginliin gerçeklemesine dtan bir alamet yaratmad gibi

dinginliin kalplerindeki yegâne alameti de onun gerçeklemesidir. Öy-

leyse onlarn kalplerinde dinginliin gerçeklemesinden baka bir ala-

met yoktur. Bu yönüyle dinginlik, kendi kendine delildir ve -srail-

oullarmdaki gibi- dardan bir delile muhtaç deildir.

Dinginliin balangcn açklam olduk. Dinginlie gelirsek, din-

ginlik, yaplan vaat nedeniyle nefsin kendisi için dinginletii eydir. Ya

da dinginlik, içte istenilen bir ein gerçeklemesidir. Bu durum ‘din-

ginlik’ diye isimlendirilir. Çünkü söz konusu ey kalpte gerçekletiin-

de, kendisiyle dinginletii eyden baka hususlara nefsin arzular kesi-

lir. (Sekînet kökünden gelen) Sikkîn (bçak), kesilebilecek eyler kendi-

siyle kesildii için bu adla isimlendirildi. Sikkîn ‘sükûn’ lafzndan türe-

tilmitir ki, sübut demektir. Sübut ise hareketin zdddr. Hareket ise,

yer deitirmedir. DinginÜk nefsin kendisiyle sakinletii eye kar sa-

bitlii gerektirir. Sakinlik harekete doru bile olsa durum ayndr.

Dinginliin hakikati budr. Bu ise ancak mütalaa ve müahededen

meydana gelir. Dinginlik, onlarn -ki müminlerdir- üzerine iner ve ini-

iyle de müminleri kendisine ‘mümin’ olduklar mertebeden ‘görme’

mertebesine tar. Bu ise ‘imanlaryla birlikte imanlarnn artmas için’
351

görmeyle imanlarnn katmerlemesi demektir. Dikkat ediniz! Allah
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Teala öyle buyurur: ‘ç huzurun (güven) onlar kuatmas için
7352 Dikkat

ediniz! Burada güven, sadece dinginlik demektir. Allah haldi söyler ve

doruya ulatrr.

YRM SEKZNC SORU

Adalet Nedir?

Cevap:

‘Adalet
1

kendisiyle göklerin vc yerin yaratld Haktr. Sehi b.

Abdullah et-Tüsterî ve bakalar onu ‘Adi
5
diye isimlendirmiken Ebu’l-

Hakem Abdüsselam b. Berrecan ise ‘kendisiyle yaratlan Hak (yarat-

mada vasta olan Hak)’ diye isimlendirdi. Çünkü Berrecan, Allah’n

söyle dediini duymutur: ‘

Biz o ikisini ancak hak ile yarattk .’3*3 Baka

bir ayette ise ‘Biz gökleri, yeri ve arasndakileri ancak hak ile yarattk
’3*4

denilir. Baka bir ayette ise ‘Hak ile onu indirdik
1355 buyrulur. Yani, yara-

tlmn halinin özel olarak gerektirdii eyle indirdik. Allah Teala ‘son-

ra hidayet etti
3356

buyurur. Bunun anlam, ‘her eye yaratln verdi
’357

demektir. Baka bir ifadeyle onu ancak ‘hak’ ile yaratmtr. Kastedilen,

onun için zorunlu olan eydir.

Öyleyse gerçekte bilen, a'yân’n(- sâbite) yokluk hallerinde hak et-

tikleri eyi bilen Allah’tr. Allah, onlar bu kuatc nispet ile birbirle-

rinden ayrmtr. Böyle olmasayd, mümkünlerin akim yargsnda

kendileri için zorunlu olan varlktaki nispederi tek bir nispet olurdu.

Halbuki i, böyle deildir ve böyle de olmamtr. Allah ‘dün’ var ola-

cak diye snrlanan bir mümkünün bugün ya da yarn var olmasnn

mümkün olmadn bilir. Çünkü bir eyin zamann belirlemek, yara-

tln kemâlindendir ve bu da ‘kader’ demektir. Kaderin çoulu ‘kader-

lerdir (akdâr)’. Anlam, yaratmann vakideri demektir. Öyleyse Allah,

yaratnda kaderin hükmü altnda kalmakszn yaratr. Yaratklar ise,

dorudan kaderleri talep eder. ‘Allah her eye yaratln verdi .

7353
Veri-

len ey, varl zamanla snrlanan hakknda zamandr. Allah, varl

halle snrlanana hal, varl nitelikle snrlanana ise nitelik verir.
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BununJa birlikte Allah hakknda ‘Muhtar (dilediini serbestçe ya-

pan)’ dersen, doru söylemi olursun; ‘Hakim’ dersen, yine doru söy-

lemi olursun. ‘Allah eyleri bu sralamaya göre sadece bilgisinin gere-

iyle böyle yaratt’ dersen, yine doru söylemi olursun. ‘Her eyin

zâtnda, ayrlmaz özelliklerinde ve arazlarnda bulunduu hal üzere ya-

ratlmasn O’nun zât gerektirmitir’ dersen, yine doru söylemi olur-

sun. Ayrlmaz özellik deimeyecei gibi arazlar da bakalamaz ve bu

ayrlmaz özelliin ya da arazn o mümkünden bakasna ait olmas da

söz konusu deildir. in gerçekte nasl olduunu açkladktan sonra,

söyleyebilirsin! Çünkü senin sözün de, senden ortaya çk
bakmndan, ‘yaratln verildii’ eyler arasndadr. Öyleyse o da, se-

nin hakkndaki arazlardandr. Onun da, zât nitelii, ayrlmaz özellii

ve kendisi bakmndan geçici bir özellii vardr, bunu bilmelisin.

Bu nispet yönüyle bu ismin (el-Adl) tam açklamasna gelirsek,

bilmelisin ki, adi meyil demektir. Yoldan meylcdildiinde ‘adele an ta-

rik’ (yoldan sapt) denilir. Bir eye yöneldiinde, ‘adele ileyh’ (ona yö-

neldi) denilir. Hakka yönelmek, adi diye isimlendirildii gibi Haktan

ayrlmak (baka yöne yönelmek) de cevr (zulüm) diye isimlendirilir.

Allah Teala’nn yarattklarn ‘adi’ ile yaratmasnn anlam udur: Zâtn

hüviyeti bakmndan bir hak edii olduu gibi mertebesi -ki uluhiyet-

tir- halamndan da bir hak edii vardr. Zâtn bak ettii eyden lûhi-

yetin hak ettiine (lûhiyete) dönük meyil gerçekletii için -ki lûhi-

yet özü gerei mazharlar talep eder- bu yönelme; adi, yani ‘zât hak

editen ilahi hak edie yönelmek’ diye isimlendirilir. Bu ise, kendisini

hak eden me’lûhu talep eder. Öyleyse hak edene hak ettiini veren

kimse, ‘âdil’ diye isimlendirildii gibi bu veri de adi (adalet) diye isim-

lendirilir. Bunu veren Haktr. O halde, Allah yaratklarn ‘hak ile’ ya-

ratmtr. Bu ise, yaratklarna hak ettikleri eyleri vermesi demektir.

Bunun ötesinde, meseleyi daha çok açklayabilecek bir izah yoktur. Al-

lah hakk söyler ve doru yola ulatrr.
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YRM DOKUZUNCU SORU

Peygamberlerin Bir Ksmnn Dierlerinden Üstünlüünün

Sebebi Nedir? Ayn ekilde Velîlerin Birbirlerine

Üstünlüklerinin Sebebi Nedir?

Cevap:

I

Allah öyle buyurur: ‘Baz nebileri dier bir ksmndan üstün yaptk

ve Davud’a Zebur’u verdik.™9 nsanlar hakknda öyle der:
‘

Bir ksmnn

derecelerini yükselttik.’360 Bu, insanlar hakkndaki genel bir ifadededir ve

velîler de genel ifade içine girer.
(

Allah sizden iman edenleri ve kendileri-

ne bilgi verilenlerin derecelerini yükseltti .

6361 Arkadalarmz bu gibi hu-

suslarda görü ayrlna dümütür. bn Kasî, onlarn bir yönden üs-

tün iken (baka bir yönden) aa derecede bulunduunu ileri sürmü-

tür. Bir peygamber (söz gelii) bir sebepten üstün olmuken üstün ol-

duu kimse de baka bir nedenle ondan üstün olabilir, öyleyse her

peygamber bir yönden üstün, baka bir yönden üstün olduu kimse-

den aadadr. Bu drum ise, fazilette bir denklie götürür. Bu görü

sahibi, meseleyi hakikatin gerektirdii ekilde ortaya koymu sayla-

maz. öyle ki: Mertebelere bakp mertebeler bir üstünlüü gerektiri-

yorsa, hangi mertebenin dierinden daha genel ve büyük olduuna da

bakmak gerekir! Bu durumda söz konusu mertebeyle nitelenen kimse,

daha üstündür. Baka bir ifadeyle mertebe sahiplerinin üstünlüü mer-

tebelerinin üstünlüüne baldr. Baz insanlar, bu faziletin bulunduu

bir ey nedeniyle dierlerinden artk ve üstün olabilir, çünkü burada

fazilete ‘art’ olmas bakmndan baklmaz. Ona, örf ve aklda eref sa-

hibi olan artlarn dikkate alnmas bakmndan baklr. Söz gelii ma-

rangozluk, terzilik, dini hükümleri bilmek ve Allah’n mertebesine ya-

raan eyi bilmeyi dikkate alalm. Her biri dierinin bilgisinden haber-

sizdir. Bu noktada marangoz, marangozluk deliliyle birleyenden üs-

tündür denilir. Böyle bir yarg, övünme vc metih yönüyle deil, büakis

fazlalk yönüyle söylenebilir. Bu durumda Allah’ bilen kii, eref ve

övgü bakmndan marangozdan daha üstündür. Geçerli üstünlük, bu-

dur. Bu, zikredilen kimselerden her birinin arkadandan övgü vc erefi

gerektiren bir mertebeyle artk ve üstün olmasdr. te ‘Baz peygam-
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herleri dierlerinden üstün yaptk
'361

ayetinin anlam budur. Kast edilen,

erefin gerei olan üstünlüktür.

Biz bu artn varlnda görü birliindeyiz ve ‘Baz peygamberleri

bir ksmndan üstün yaptk '363
ayetini böyle yorumluyoruz. Yani her biri-

sinde dierinde yapmadmz bir üstünlük ve eref nitelii yarattk.

Baz peygamberler, dierlerinden üstün olmalarn salayan eref ve

mertebe niteliklerine daha fazla sahiptir. Yoksa burada karlkl bir üs-

tünlük yoktur. Çünkü bu nitelikler, ilahi isimler ve rabbani hakikatlerle

irtibatldr, ilahi isimler arasnda ise, u iki açdan dereceli bir üstünlük

söz konusu olamaz: Birincisi, isimlerin zât ile ilikilerinin tek bir iliki

(nispet) olmasdr. Dolaysyla isimler içinde dereceli bir üstünlük yok-

tur. Mertebeler ilahi hakikatlerin kendisine dayand eyler nedeniyle

birbirlerinden üstün olsalard, hiç kukusuz, Allah’n isimlerinde de bir

üstünlük meydana gelir, baz ilahi isimler dierlerinden daha üstün

olurdu. Bu ise, akla ve eriata göre, kimsenin benimsemedii bir dü-

üncedir. smin genellii ise onun üstünlüünü göstermez. Çünkü üs-

tünlük, ancak ‘kabul edicilik’ özelliindeki bir eyde gerçekleebilir -

halbuki kabulde bir çaba yoktur- ya da, kendisiyle nitelenmesi caiz olan

bir hususta olabilir -halbuki onunla nitelenmemitir.

Meselenin ikinci yönü udur: lahi isimler Allah'n zânna döner.

Zar rek iken (isimlerdeki) derecelenme, çokluu gerektirir. Bir ey ise

kendinden üstün olamaz. Öyleyse üstünlük yoktur. Bu durumda ‘Baz

peygamberleri dierlerinden üstün yaptk
'364 ayetinin anlam, ‘birine die-

rine vermediimizi verdik, ötekine ise üstün yaptmza vermediimi-

zi verdik’ demektir. Fakat bu üstünlük, eref mertebeleri bakmndan-

dr. Söz gelii baz peygamberlerle Allah konumu iken Meryem olu

sa’ya apaçk kantlar vermi ve Ruhu’l-kuds ile kendisini desteklemi-

tir. Bir peygamberi ise iki eliyle yaratmakla üstün klm, melekleri ona

secde ettirmitir. Baz peygamberleri ise, vastalar kaldrarak, ilahi-

kadim kelamyla üstün yapm, bir ksmm dostlukla üstün yapm, bir

ksmn ‘seçme’ ile üstün yapmtr. Bu ise srail-Yakub’tur. Bütün bun-

lar, eref ve övgü nitelikleridir. u söylenemez: Allah’n dostluu ko-

numasndan ya da konumas iki eliyle yaratmasndan daha üstündür

denilemez. Bunlarn hepsi, çokluk veya say kabul etmeyen biricik zâta

döner. Öyleyse Allah, una göre Yaratc iken dierine göre Mâlik, fa-
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lancaya göre ise Âlimdir. Hangi üstün nispeti dikkate alrsan (ismi ona

göre deiir). Hakikatte ise, tektir.

nsanlarn görü ayrlna dütükleri tartmal bir sorun olan me-

leklerin insanlardan üstün olup olmad meselesine gelirsek, bu mese-

leyi bir vakada Hz. Peygamber'e sordum. Bana öyle yant verdi: ‘Me-

lekler daha üstündür''’ Ben de öyle dedim: ‘Ey Allah’n peygamberi!

'Delilin nedir?' diye sorulursa, ne cevap vereceim?’ öyle iaret buyur-

du: ‘nsanlarn en üstünü olduumu biliyorsunuz. Ayrca güvenilir bir

ekilde Allah Teala’nn öyle buyurduu benden aktarlm ve sabit ol-

mutur: ‘Kim beni içinden zikrederse, ben de onu içimden zikrederim.

Kim beni bir toplulukta zikrederse, onu kendilerinden daha hayrl bir

toplulukta zikrederim. Nice kii Allah’ içlerinde benim de bulundu-

um bir toplulukta zikretmi, Allah da onu benim içinde bulunduum

o topluluktan daha hayrl bir toplulukta zikretmitir.’ Hz. Peygambe-

rin bu sözüyle hiç bir eyden sevinmediim kadar sevindim, çünkü bu

mesele, kalbimde derince yer etmiti. ‘O ve melekleri size salât eder
™5

ayetini düünürsen, meseleyi anlarsn!

Bütün bunlar, açklama ve ayrntlandrma diliyledir. Meselenin

hakikat yönüne gelirsek, ne üstünlük vardr ne de üstün olan! Bunun

nedeni ahslarn mertebelerle, mertebelerin ise ilahi isimlerle irtibat-

dr. lahi isimlerin kendilerinden ve kemâllerinden kaynaklanan bir se-

vinçleri vardr. Fakat -bu esnada otoriteleri ortaya çkt için- eserleri-

nin mazharlarn varlnda ortaya çkmas nedeniyle olan sevinçleri ise

daha tam ve yetkindir. Nitekim air iaret yorumuyla buna dikkat çe-

ker. air, Kur’an’da Allah’ anlatan bir zamir olan ve çokluu belirten

‘biz’ zamiriyle konuur ve bu duruma dikkat çeker:

Biz mutluluk medisindeydik

Fakat mutluluk sizinle tamamlanr

Mutluluk meclisi, zât mertebesinin sahibidir. Mutluluun tamam-

lanmas ise, hakikatlerin mazharlardaki sonuçlaryla gerçekleir. Bu ise,

iirde ‘sizin ile’ diye ifade edilmitir. Bu durum, varln ve bilginin

kemâli içindir, yoksa -ayet anladysam zâtn kemâli için deildir.
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OTUZUNCU SORU

Allah Âlemi Bir Karanlk çinde (Mi) Yaratt?

Cevap:

Bu ifade Allah Teala’nu *

Allah sizi hiçbir ey bilmiyor iken anneleri-

nizin karnlarndan çkartt
’366 ve

‘
size kulak, gözler ve kalpler verdi

’367
aye-

tine benzer. Bunlar, eyay alglaman salayan endeki nurlardr. Öy-

leyse sen, sende yaratlan bir eyle alglayabilirsin ve sende senden ba-

kas yaratlmad. Sende Allah’a ait olan husus, varlktr. Sen ise bu var-

lk karsnda onunla alglayan
C
ma’dum-mevcut’sun. Yokluk veya var-

lk ile nitelenmeyen, zikredilen eyle kalplerin alglamasdr. O halde

sonsuz haldeki mümkünler kendileri ve zâtlar bakmndan karanlkta-

dr. Onun varlna mazhar olmadkça, hiç bir ey bilemezler. Bu var-

lk, mümkünün Haktan kazand eydir. ‘Rabbinden bir nur üzerine-

dir
’1168 ayetinde dile getirilen husus budur.

Burada ‘yaratt’ ‘takdir etti’ demektir. Allah Teala ‘Her eyi yaratt

ve takdir etti
’369 buyurur. Allah, henüz mazhar deillerken onlar takdir

etmitir. Gerçi onlar mazhar deildi, fakat O’nun takdirini kabul ede-

cek eylerdi. Öyleyse yaratltaki ilk ilahi eser, takdirdir ve bu, yarat-

lanlarn varlndan ve Hakkn mazharlar olmay kabullerinden Önce-

dir. Hakkn onlar takdiri (tasarlama), bir mühendisin ortaya çkart-

mak istedii eyi önce zihninde tasarlamasna benzer. Buradaki ilk eser,

mühendisin örneksiz bir ekildeki tasavvurudur. Bu makamn ayeti ise

‘Her ii düzenleyip, ayetleri tafsil eder ki Rabbinize kavumaya inanas-

nzv,7n
ayetidir. Baka bir ifadeyle, bilgi bakmndan, dünya varlndan

âhiret varlna intikal etmeniz, -ayet inanyorsanz- yokluk halinden

varlk haline intikalinizden daha yakndr. Öyleyse siz, içüizdeki karan-

lkta bulunmaktasnz. Varlkta ise O’ndasmz. u var ki O’nun varl-

nda bir takm yer deitirmeleriniz vardr. Sizin karanlnz, hiçbir

zaman sizden aynlmakszn size elik eder.

‘Onlar için bir ayet de gecedir. Ondan gündüzü soyup çkartrz ve ka-

ranlkta kalrlar.’371 Burada ‘onlar kararda sokarz’ dememitir. Var-

lktan ibaret olan nurun yok olmas, sizin karanlkta olmanzn ta ken-

disidir. Baka bir ifadeyle,d varlklarnz nursuz, yani varlksz kalaka-
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lir. Karanlk var olmayan bir nispet olmasayd -ki bu aynî zâtlarnzn

yok olmasdr- karanlk, yaratlanlardan biri olur, karanlk, (baka bir)

karanlk içinde olmay gerektirirdi. Bu karanlk hakknda söylenecek

de, ilki hakkndakiyle bir olur ve i uzayp giderdi. Çünkü ‘Allah halk'

karanlkta yaratt’ ifadesinde ‘halk’ ile yaratlmlar kast edilmi olabilir.

Karanlk var olan bir ey ise, bu durumda o da, yaratlm demektir,

dolaysyla o da karanlktadr. Burada ‘halk’ mastar anlamyla, yani ‘ya-

ratma’ anlamyla alnmsa, adeta öyle denilmi olur: ‘Allah takdiri ka-

ranlkta belirlemitir.’ Baka bir ifadeyle mevcutlarn dnda belirlemi-

tir. Mevcudar, a’yân (varlklar) demektir. Nitekim Allah ‘Allah sizi üç

katl karanlkta yarattktan sonra annelerinizin karnnda yaratr9372 demi-

tir.

Allah uhrevi hayatta yeryüzünü deitirmek istediinde, yaratma -

köprünün dnda- karanlkta meydana gelir. Öyleyse karanlk, her iki

makamda da kendilerine elik eder. Allah onlar uhrevi âlemde yarat-

mak istediinde, onlarnd varlklarnda bulunmayan baka bir yarat-

lla onlar yaratr. Bu durumda onlar, hallerinin bakalamasyla bir

zorlaycnn (el-Kahhar) hükmü altnda bulunduklarn örenirler.

Böylelikle de varlk hallerinde yokluk hallerindeki gibi olurlar. Bu ne-

denle Hak ‘nsan onu bir ey deilken yarattmz düünmez mi

T

i7i aye-

tiyle akllarmz uyarmtr. Baka bir ifadeyle biz, insan eylik halinde

takdir ettik. Allah’n baka bir ey olmaya dönük emri, söz konusu ilk

eylie yönelmitir. Nitekim Allah öyle der:
‘
Biz bir eyi irade ettii-

mizde, ona sözümüz .

,S7 Kastedilen, yokluk halidir. ‘Ol demekten ibaret-

tir.
,37i Bu ise, tekvn’den (yaratmadan) gelen varlk kelimesidir. Böyle-

likle Allah, olumsuzlama eyliinin bulunmad bir halde onu ‘ey3
di-

e isimlendirmi ve ‘bir ey deildi’ demitir. Arif ‘Bir eye sözümüz1376

ayetinde yokluu halinde sabit eyliin nc olduunu düünmelidir:

Acaba ‘bir ey deildi’ sözünde yokluk halinde ondan olumsuzlanan

eylik nedir? te Allah’n halk (yaratmay veya yaratlmlar) kendi-

sinde yaratt karanlk, bu eyliin onlardan olumsuzlanmasdr.

Olumsuzlama, varln bulunmad ‘srf yokluk’nr. Müfessirler, üç

karanlkta sözünü yorumlamlardr. Kast edilen, sadece soru sahibinin

zikrettiidir. Ayet ise, Allah’ bilenlere göre, belirli bir yaratlla ilgili-

dir ki o da rahimdeki yaratltr. Baka bir ey deildir.
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Seksen ikinci ksm sona erdi -ihsanlan veren Allah’a hamd olsun-

onu otuz birinci soruyla seksen üçüncü ksm takip edecektir.



[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
SEKSEN ÜÇÜNCÜ KISMI

Rahman vc Rahim Olan Allah’n Adyla

OTUZ BRNC SORU

Onlarn, Yani Yaraülmiarn Buradaki Halleri Nedir?

Cevap:

Onlarn burada Hakkn kendilerine giydirecei vadk nuru elbise-

lerini bekler. Her yaratlmn kendisini kaplayan kendi ölçüünce bir

nuru vardr. Kyamet günü o nur içinde yürürler. Kyamet günü kimse

genel bir nura sahip olmayacaktr. nsanlar orada kendi nurlar içinde

yürüyecektir ve kimse bakasnn nuru içinde yürüyemez. Nitekim Hz.

Peygamber öyle buyurur: ‘Karanlklarda mescitlere yürüyenleri kya-

met günü tam nur sahibi olmakla müjdele!’ Tam nur, iki nuru biraraya

getirmektir. Bunlar, zâdartnda gizli olup burada ortaya çkan nur ile

gecenin karanlnda gizlenmi nurdur. Karanl gidermek üzere yü-

rüyenin yolunda bulunan kandil, o nurun vekilidir.

Mescit kendisiyle konumak üzere gidilen Allah’n evidir. Bu nur

da, kendisiyle burada konutuklar Rablerini görmeye çarldl lan bir

vakitte onlar adna meydana gelir. Böylelikle onlar, sabah ve yats na-

mazlarna mescide gittikleri karanlkta gizli olan bu nur içinde yürür-

ler. Onlarn beklemeLeri ise, bir hal bekleyiidir. Çünkü onlar, bu ka-

ranlkta bilgiyle nitelenmemilerdir. Bilgiyle nitelenmek, varla tabi-

dir, halbuki onlar mevcut deildir. Onlar, yaratma sözünü kabul edici

eylikleri içindedirler.
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Allah, karanl yarattklar (veya yaratmas için) için bir zarf ola-

rak yaratt. Bu nedenle Tirmizî ‘burada’ demi ve mekân gösteren bir

kelime kullanmtr. Orada yaratlmlar, takdiri kabul edicidirler. Gerçi

Hz. Peygamberin ‘karanlkta’ sözü Yaratan’a göre hal konumunda ola-

bilir. Bu durumda kastedilen ey, ‘Altnda ve üstünde hava bulunma-

yan Amâ’dr. Hz. Peygamber bu nitelii Hak için kullanmtr. Kendi-

sine ‘Halk (yaratlmlar) yaratmazdan önce Rabbimiz nerede idi?’

diye sorulduunda Hz. Peygamber öyle buyurmutur: ‘Alanda ve üs-

tünde hava bulunmayan Amâ’da idi.’ Böylelikle Hz. Peygamber Hakk,

eyay arzulara (ehva; hava ile arzu anlamndaki heva arasnda iliki ku-

rulmutur) göre yönlendirmekten tenzih etmitir. Çünkü Peygamber

bu varla bulut demek olan bir ismi kinaye yapanda -ki o arzularn

eylem alandr- Amâ’nn üzerinde ya da altnda hava bulunabileceini

dlamtr. Öyleyse Ama, ne hava üzerinde ne de havada olmakszn,

sürekli sabit eydir. Soru, er-Rab ismiyle gerçeklemitir ki (Rabbimiz

nerede idi), sabit olan demektir. Bir insan bir mekâna yerletiinde ve-

ya sabit olduunda, ‘rabbe bi’î-mekân (mekâna yerleti)’ denilir. Böyle-

likle (altnda ve üstünde hava yoktu eklindeki) cevap, (Rab ismiyle so-

rulan) soruya uygun dümütür.

Hak yarattklar içinde kendisini ‘ii yönetir ve ayetleri tafsil eder
’377

diye nitelemitir. Baka bir ayette ise ‘ite biz. ayetleri böyle tafsil ede-

riz
m buyurdu. Meseleyi anlamayan kimse, Allah’ta hallerin bakalat-n zanneder. Halbuki Allah bakalamaktan münezzeh ve mukaddes-

tir. Bilakis haller bakalar, yoksa Allal haller vastasyla bakalamaz.

Çünkü O, hâkim olandr, hükme konu deildir. âri’ bakalama kabul

etmeyen sabidik niteliini (rablk) zikretti. Dolaysyla O’un ayederini

‘arzularn (havalar ve hevalar)’ eli bakalatrmaz. Çünkü O’nun

Amâ’s, (altnda) hava (bulunmasn) kabul etmez. Bu Ama, kadimde

kadim, yaratlmta yaratlm olduunu söylediimiz eydir (hakika-

tü’l-hakaik). Bu senin varlk hakkndaki u yargnn benzeri veya ta

kendisidir: Varlk Hakka nispet edildiinde kadim, yaratlma nispet

edildiinde yaratlmtr. Öyleyse Hakkn bir nitelii olmas bakmn-

dan Amâ ilahi bir nitelik iken âlemin nitelii olmas bakmndan ise

kevnî bir niteliktir. Böylelikle nitelenenlerin zâdarnn deimesi nede-

niyle Amâ’ya verilen nitelikler de deiir.
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Allah Teala ezeli ve kadim kelam hakknda öyle der: ‘Onlara Rab-

lerinden ‘hadis’ bir söz gelse...'
379 Burada Allah kelamn hadislik (sonra-

danlk) özelliiyle nitelemitir. Çünkü o, yaratlm bir yere inmitir.

Baka bir ifadeyle ilahi söz, kendisini daha önce bilmeyen bir kimseye

inmitir. Öyleyse ilahi kelam, hiç kukusuz ve tereddütsüz olarak, ken-

disine indii kimsenin nezdinde ‘sonradan olmutur (hadis).’ Bu hadis

(sonradan olan), kendiliinde hadis midir, deil midir? Bu sözün Hak-

kn celalinin hak ettii bir nitelik olduu yargsn verdiimizde, ‘ka-

dim’ olduunu söyleriz. Çünkü Allah sonradan olan niteliklerin kendi-

sinde bulunmasndan münezzehtir! Dolaysyla Hakkn sözü, kendili-

inde ve Allah’a nispetle kadimdir. Fakat Hakkn sözü, indirildii kim-

se nezdinde hadistir (sonradan olan). Öte yandan kelamn indirildii

kimseye göre hadislikie nitelenmesi de, onun kadimliinin bir yönü-

dür. Çünkü bu da kelam adna kadimlii zorunlu klmtr. Çünkü ya-

ratlmtan hadislik ortadan kalksayd, kadimlik nispeti geçerli olama-

yaca gibi bu nitelik bilinemezdi de. Dolaysyla ztlar olan nispetler,

ztlaryla bilinebilir. O halde yaratklarn karanlktaki hikâyesi, Hakkn

onlarn varlk suretlerinde zuhur etmesi için, a’yân’m (-1 sâbite) hazrl-

ve (zuhuru) kabul etmeleridir.

OTUZKNC SORU

Kaderlerin Nitelii Nasldr?

Cevap:

Takdir edilen eyler, eya için zâd niteliklerdir, halbuki onlarn

hiçbir nitelii yoktur. Öyleyse bunlar, kendileriyle nitelenen kimsenin

bakasna ait bir nitelikte olmasn engelleyen snrlardr. Bana göre bu-

rada snrn tanmna bakmak gerekir!

Hakim Tirmizî ‘takdir edilenin nitelii’ derken (bir ey ile dieri

arasndaki) engellemeyi kast etmi olabilir. Bunu örendikten sonra -

onu bizzat kendisi olan bir eyle ifade etmen yönünden- nitelik yapabi-

lir ve öyle diyebilirsin: Bu, takdir edilen eyin niteliidir. Gerçei ö-
renmek istersen, takdir edilenlerin herhangi bir nitelii yoktur. Çünkü
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bir ey, kendi kendisinin nitelii olamaz. ‘Nefsi nitelikler zâta ilave bir

durum deildir’ dersen, ‘Haklsn’ deriz. Bu durumda öyle denilir.

‘Öyleyse bir eyi kendisiyle niteledin?’ Biz de öyle deriz: ‘Bir ey bile-

ik deilse, ondaki nitelik, sadece bir lafzn veriliidir. Bu ise, anlamay

salayan bir eyle duyan nezdinde baka bir sözü açklayc bir ifadede-

dir. Bir ey bileik ise, bu nitelik toplama aittir. Bir eyin toplam olmak

bakmndan hükmü ile toplam olmay bakmndan hükmü birbirinden

farkldr. Öyleyse sen bu toplamn birlerini zikredersin. Bu toplam ise,

toplamn bireylerinden her birisinden anlalandan farkl bir anlam ta-

r. Kendine özgü niteliklerle nitelenen söz konusu eyin bu isimleri

onun birleridir. Dikkat ediniz! Zât kendiliiyle nitelenmez, çünkü o

kendisi bakmndan bir zâttr ve zât gerei nitelii kabul etmez. Sonra

mertebe bakmndan ‘Allah’ dediinde, bu isim yönünden ve bu ismin

gerektirdii hakikatlerle nitelenmeyi hak eder. Söz konusu hakikaderin

taayyünleri, sonradan olanlardr ve bu hakikader ‘isimler’ diye ifade

edilir. O halde, baka bir sözle bir sözü açklayc olmann dnda, hiç-

bir ey kendisiyle nitelenmez. Bu nedenle tanmlar üç mertebeye ayr-

dk; zât, resim (betim) ve lafz tanmlar. Öyleyse (takdir edilen eyler

anlamndaki) ‘mekadir
1 mikdar kelimesinin, ‘akdar’ ise kader kelimesi-

nin çouludur. Dolaysyla mekadir’i akdar ile kartrmamaksn. Baz

mekadir, kaderlerin etki mahallidir. Öyleyse zatî durumlarn tanmlar,

onlarm mekadiriin ta kendisidir. Vezin, ölçü (kadr) demektir. Vezin-

ler ise ölçme araçlardr ve eya onlarla ölçülür. Bu durumda iler, ta-

nmlaryla bilinebilir. Tanm olmayann tanm ise udur: Kukusuz

bilinmitir!
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OTUZ ÜÇÜNCÜ SORU

Peygamberlerden ve Onlarn Aasnda Bulunan

Kimselerden Gizlenen Kader Bilgisinin Nedeni Nedir?

Cevap:

Somda bir düme vardr ve soruyu öyle düzeltebiliriz: Peygam-

berlerden ve onlarn aasndaki insanlardan kader bilgisi niçin giz-

lenmitir?

Soruyu soran, en üstün insann en üstün melekten üstünlüünü

kabul ediyorsa, adeta öyle demitir: ‘Allah’n dndaki herkesten giz-

lenmi kader bilgisi!’ Meleklerin en üstününün insanlarn en üstünün-

den daha üstün olduunu düünüyorsa ‘onlarn aasnda bulunan

kimseler
5

sözüyle peygamberlerden daha üstün olanlardan kader ilmi-

nin gizlendii sonucu çkmaz. Bu durumda ona göre peygamberlerden

daha üstün kimseler kader meselesini bilebilir. Bu durumda gerçekte

sorunun cevab öyle kalr: Acaba kader bilgisini bilen var mdr, yok

mudur? Cevabmz ‘hayrdr .

5

Fakat kaderin yaratklardaki hükmü ve

srr, bilinebilir. Bize de bu bildirilmi ve biz de -Allah’a hamd olsun-

onu örendik. Hakkn d varlklardaki mazharlar -ki âlem diye isim-

lendirilir 1
- kaderin isimleridir. Bunlar, Hakkn varlna kant olan ey-

lerdir. Hiç bir eye kendisinden daha açk bir delil yoktur. Öyleyse

Hak bakasyla bilinemez, sadece kendisiyle bilinebilir. D varlklara

varln nispeti hakknda öyle demitik: Varln onlara nispet edilme-

si, kaderin eseridir. Bu durumda kader etkisiyle bilinirken Hak varl-

yla bilinir. Çünkü kader, özel-bilinmeyen bir nispettir. Hak ise, var-

lktr. Bu durumda bilginin Hakka ilimesi geçerli olduu gibi bilginin

kadere ilimesi geçerli deildir. Çünkü mazhann dta zuhurunu bil-

memiz, Hakk bilmemizin ta kendisidir. Kader ise, zât ile zuhuru ba-

kmndan Hak arasnda bulunan ve kesinlikle bilinmeyen bir mertebe-

dir. Onun mazharlardaki hükmü ise cisimler âleminde zamann hükmü

gibidir. Bu nedenle muhakkiklerin büyük ksm, ‘kader’i (miktar anla-

myla) akledilir vakitler için kullanmlardr.

Zamann mevcut ve ma’dum (yok) olmakszn, var olanlarda bu-

lunan akledilir bir ba ve nispet olduunu belirtmitik. Vakit (kader)
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ise, daha zor bilinebilecek ve tasavvur edilebilecek bir konumdadr.

Dolaysyla ona hiçbir ekilde ulalamaz. Allah’n peygamberi Üzeyr,

kader hakknda çok soru sormu ve en sonunda Hak kendisine öyle

demiti: ‘Üzeyr! Kaderden soru sorarsan, adn nebîlik divanndan sile-

rim.’ Kaderi sormak, eyann yaratl illetlerini sormaya benzer. Hak-

kn fiillerinin (kendinden baka zorlayc) bir illetinin olmas uygun

deildir. Çünkü zâtn varl ve mümkün ayn’n (sabit hakikat) varln

zuhurunu kabul etmesinin dnda, bir eyin yaratlm zorlayacak illet

ve neden yoktur. Öyleyse ezel, illetlerden soru sormaya el vermez.

Böyle bir soru, Allah’ bilmeyenden meydana gelebilecek bir sorudur.

Kader bilgisinin gizlenmesinin nedeni, onun bir yandan Hakkn

zâtna bir yandan ise takdir edilen eylere (mekadîr) dönük bir ba ve

nispetinin olmasdr. Zâtn izzeti bilinmekten uzak olduu gibi takdir

edilen eylerin (zât ile) nispetleri de bilinmemekten uzaktr. Öyleyse

kader, bilinen-bilinmeyendir. Bu durumda âlemde yükümlülüü ortaya

çkartm, âlem de yükümlü olduklar eyle ilgilenmi, kaderi bilmek

talebi onlara yasaklanmtr. Kader, ancak ‘kader’ diye isimlendirilen bu

bilgi nedeniyle, Hakkn özel bir müahede ve yaklatrmasyla bilinebi-

lir. Allah’n velî ve kullar, kaderi sormann yasaklanmas nedeniyle,

onun bilgisini aramamtr. Kim Allah’a asi olur ve bu bilgiyi Allah’tan

talep ederse -ki o teorik düünmeyle bilinemez, geride Hakkn kef yo-

luyla bildirmesi kalmtr- (bilmelidir ki), kendisine herhangi bir gü-

nahla asi olan Hak kendisine yaklatrmaz. Halbuki bu bilgiyi ören-

mek isteyen kii, bu talebiyle günahkardr. Dolaysyla kef yolundan

onun kader bilgisine ulamas mümkün deildir. Kader bilgisinin ö-
renilmesini salayacak baka bir yol da yoktur. Bu nedenle kader bilgi-

si, peygamberlerden olduu gibi, bakalarndan da gizlenmitir.

Bu soruyla risaletin (resullük) anlam kast edilmitir diye bir itiraz

yaplabilir. Bu yönüyle peygamber obualar yönünden bu mertebede

kendilerinden bu bilgi gizlenmitir. Peygamber olarak teklif emriyle

gönderildikleri kimselerden de bu bügi gizlenmitir. Böylelikle Allah,

risalet esnasnda kader bilgisinin kapsn kapamtr. Onlar bunu bilse-

lerdi, peygamber olmalar yönünden bilmi olmazlar, ‘bilgide derinle-

enler’ olmalar bakmndan bilmi olurlard. Kader bilgisine belki bu

ekilde ulalabilirdi. Fakat bu durum, onun mertebesinin zât ile maz-

harlar arasnda bulunduunu açklamasaydk söz konusu olabilirdi.
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Kim Allah’ bilirse kaderi de bilir. Kim Allah’ bilmezse, kaderi de bil-

mez. Allah, bilinmeyendir. Öyleyse kader de bilinmez. Me’lûhun Al-

lah’ bilmesi imkânszdr, çünkü onun ilahlktan bir pay yoktur, çünkü

o bir me’lûhtur. Allah’n ise kendisini talep ettii için me’lûh hakknda

bir zevki vardr. Nitekim me’lûh da onu talep eder. Buradan Hak ken-

disini mazharlarn niteledii arma, gülme ve unutulma ve ancak

mümkünlere yarar bütün niteliklerle nitelemitir.

Öyleyse kader srr, kaderin takdir edilen eylerde hükümran ol-

masnn ta kendisidir. Nitekim ölçü de ölçülülerde hükümrandr. Mi-

zan (terazi) ölçülen ile ölçüyü birbirine balayan bir ba ve nispettir.

Bu sayede, ölçülen ve farkl türlerine güre ölçülenlerin miktar ortaya

çkar. Hak mizan ortaya koymu ve öyle demitir:
c

Biz onu bilinen bir

ölçüyle indiririz
’390 Onu kendisine indirilen kimse hak eder. Öyleyse her

ey, ‘O'nun kazasna’, yani hükmüne Ve kaderine’, yani terazine bal-

dr. Kader, vakti bir hal ise hal olarak veya zamann ya da niteliin ya

da herhangi bir eyin belirlenmesi demektir. u halde kader bilgisinin

gizlenmesinin nedeninin zâti bir neden olduu ortaya çkt. Eya bir

takm durumlar kendileri nedeniyle gerektirirse -ayrlmaz özellikleri

veya arazlarnn gereiyle deil- zâtlar devam ettii sürece bu durum-

larn deimesi mümkün deildir. Zâtlar ise kendileri nedeniyle sürek-

lidir. Öyleyse onlar bilmek, imkânszdr.

OTUZ DÖRDÜNCÜ SORU

Niçin Gizlenmitir?

Cevap:

Soruyu soran kii biigiliyse, bu soru bir snama sorusudur. Çünkü

bilinenlerin bir ksmnn nedeni gösterilebilirken bir ksmnn nedeni

gösterilemez. Bu durum bilinenlerle ilgilidir. Bilinmeyenlerin durumu

nasl olabilir? Bir eyi bilmemek, nasl ilietlendirilebilir k?

Kaderin peygamberlerin mertebesinin üzerinde bulunan melekler

tarafndan ya da türlerinin cinsleri hakknda bilgimizin olmad Al-
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lah’n diledii yaratklar tarafndan bilindiini kabul edenlere gelirsek,

bu durumda kader bilgisinin gizlenmesinin amac, kendilerini ihata

yönünden eyann hakikaderini bilmede kimsenin Hakka ortak olma-

masdr. Bir bilinen Hakkn o eyi bildii gibi tüm yönlerinden bilin-

mi olsayd, Haldun o eye dair bilgisi kulun bilgisinden ayramazd.

Burada o eyin bilgisinde denklik bizi balamaz, çünkü biz ondan bili-

nen eyden söz ediyoruz. Kul bilginin genel anlamda bilinenine nasl

ilitiinden habersizdir. Öyleyse bir bilineni bilmede Hak ile ortakln

gerçeklemesi mümkün deildir. Bu balamda bilinenlerden birisi de

'bilgiyi bilmek’tir. Bilinenlerin her bir yönünde sadece Allah’n bilebil-

dii kaderin bir hükmü vardr. Kader bilinseydi, hükümleri de bilinir,

hükümleri bilinseydi, kul herhangi bir eyi bilmede bamsz kalr ve

herhangi bir ekilde Hakka muhtaç olmaz, genel anlamda müstani ka-

lrd. Öyleyse kaderi bilmek böyle bir duruma yol açaca için, Allah

onu kullarndan gizlemitir. Dolaysyla, kader bilinmez. (Kader bilin-

mediine göre) Alemdeki her ahs, kendisi hakknda bir bilgi ve ceha-

lete sahiptir. Bilgisizlii yönünden kul muhtaçtr, (Haktan) ister, bo-

yun eer ve yakarr. Bilgisizliini bilmesiyle de, bu nitelik ondan mey-

dana gelir.

Bu durum, kaderin bilinebilir olmas durumunda geçerlidir. Hal-

buki onun özü gerei bilinemeyeceini ortaya koymutuk. Nitekim

Hakkn bir tane nefsi niteliinin bulunduunu biliyorsun. Bu nitelik

ise, O’nun zâtnn ayndr. Hakkn sayesinde bakasyla ortak olabile-

cei eylerden ayrmasn salayan 'kurucu bir fasl’ yoktur. Bilakis Al-

lah, illeti olmayan ve illet olmayan mutlak birlik ile Bir’dir. Öyleyse bu

zatî nitelik, Varlktr, o kadar!

Kader bilgisinin insandan gizlenmesinin sebeplerinden birisi, bu

bilginin insan böbürlendirmesidir. Çünkü kaderi bilmek, insann özel-

likle de peygamberlerin övünebilecei en yüksek bilgidir. Onlarn bu

bilgiye ihtiyaçlar, bütün insanlardan daha fazladr, çünkü resullük ma-

kam, bunu gerektirir. Onlarn doruluklarna bu bilgiden daha çok

delil veya ayet olacak baka bir bilgi yoktur. Hz. Peygamber Allah’n

kendisine vahyettii eylerle Allah’ nitelerken öyle buyurur: ‘Allah'a

övülmekten daha sevimli gelen bir ey yoktur.’ Kaderi bilmek gibi bir

övgüden daha üstün bir övgü de yoktur. Allah Âdem’i suretine göre

yaratt. Öyleyse bir kulun övülmek ve methedilmekten daha çok seve-
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cci bir ey yoktur. Kulun övülmeyi en çok sevdii konu ise, Allah’

bilmektir ve kaderi bilmek Allah’ bilmektir. nsan olan bir kula kader

bilgisi açlrsa, hiç kukusuz, bu konuda kskançlk göstermesi ve ken-

disine göstermesi uygun olmayan kimseden bilgiyi gizlemesi emredilir.

Halbuki insan övülmeyi sevme özelliinde yaratlmtr. Peygamberlik

bütün yaratklar doru yola ulatrma arzusunu tamay gerektirir. n-

sanlar doru yola ulatrmada bu fenden (kaderi bilmek) daha açk bir

yol da yoktur. Peygamberlerin içlerinde gizlemekten dolay duyduklar

ac ve elemin kadri bilinemez. Bu nedenle Allah peygamberlerden böy-

le bir acy hafifletmi ve kader bilgisini onlardan gizlemitir.

çindeki halleri yaratlmlarna ulatrma gücüne sahip bütün

âlem, böyle bir bilgiye sahip olduklarnda kader bilgisini veya benzeri

bir bilgiyi gizler. Bunun tek istisnas, cinler ve insanlardr. Çünkü bu

unsurlarn güçlerinden meydana gelen yaratl, onlarda bu davran

(ifa) gerektirir. Böyle bir bilgiyi gizleyen ise, istemeden onu gizler,

yaydnda ise övgü kazanr. Hayvanlara ifade etme gücü verilmemi

olmasayd, hiç kukusuz, onlar da gördükleri ve Allah’n bilenine giz-

lemeyi emrettii bilinmeyen durumlar bildirirlerdi. Örnek olarak ölü-

nün tabutta ses çkarmasn, kabir azabn, ehitlerin canl olmasn ve-

rebiliriz. Her hayvan bunu duyar ve Cuma günü belli bir saatte ona

kulak verir. Fakat böyle bir hayvana bu bilgi gösterildiinde (kef),

bunu ifade etmeyecek ekilde susturulur (hares) . O halde onlarm bir

takm eyleri gizlemeleri, kendi iradelerinden deil, zorunluluktur.

Böylelikle Allah kader bilgisini insanlardan ve cinlerden gizlemitir,

çünkü o gizli srlardandr. te kader ilminin gizlenmesinin nedenlerin-

den biri budur.

OTUZBENC SORU

Kader Srr Onlara Ne Zaman Açlr?

Cevap:

Kader srr, kaderden bakadr. Onun srr, yaratlmlarda hüküm-

ran olmasdr. Bu sr ise Hak onlarn gözü haline gelmeden kendilerine
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açlmaz. Hakkn gözü onlarn gözü olup eyaya Hakkn gözüyle bak-

tklarnda ise, bilmedikleri eyler kendilerine görünür. Çünkü Hakkn

gözüne hiçbir ey gizli deildir. Allah Teala öyle buyurur:
‘
Allah’a

yerde ve gökte hiçbir ey gizli kalmaz. O sizi rahimlerde ekilden ekle so-

kandr.™ 1 Rahimler karanlk yerlerdir. Allah orada eyay idrak etmekle

övülür.
‘

Diledii gibi ekillendirendir .’
382

Kastedilen, suret ve tasvir türle-

ridir.
‘

O’ndan baka ilah yoktur. O Azizdir .

,m Yani bir tasvir vc tasavvur

olmakszn, sureti kendisine nispet eden münezzehtir.
‘Hakimdir.”M Su-

retleri kabul etmek için düzenlenmi istidatlarn verisine göre iini ya-

pandr. Böylelikle kendilerine uygun olduunu bildii diledii surede-

ri, onlar için belirler.

Hz. Peygamber bir kutsi hadiste Rabbinin öyle dediini bildirir:

‘Kimse bana kendisine farz kldm eyleri yapmaktan daha sevimli bir

eyle yaklaamaz.’ Farzlar, zorunlu kulluktur. ‘Kul bana nafile ibadet-

lerle yaklamay sürdürür.’ Bunlar gönüllü kulluktur. ‘En sonunda onu

severim.’ Çünkü bu ibadederi nafile yaptnda, bunlar Allah’tan uzak-

lamaya yol açar. Kul gönüllü kulluu kendisine zorunlu kulluk gibi

mecbur hale getirdiinde ise Hak kendisini sever. te bu ‘onu severim’

demenin anlamdr. Sonra öyle der: ‘Onu sevdiimde, kendisiyle duy-

duu kula, gördüü gözü olurum.’ Bu hal nedeniyle Hak kulun gözü

olduunda, gizli olmayan bir ey ona nasl gizli kalabilir ki? Böylelikle

nafile ibadetler ve onlara devam, kula Hakkn niteliklerinin hükümleri-

ni kazandrr. Farzlar ise, onun bütününün nur olmasn salar. Böyle-

likle o, sfatyla deÜ, zânyla bakar. O halde onun zât duymasnn ve

görmesinin ta kendisidir. te bu, kendi varl deil, Hakkn varldr.

Allah, hakk söyler ve doru yola ulatrr.

OTUZ ALTINCI ve OTUZ YEDNC SORULAR

Bu Bilgi Onlara Nerede Açlr? Kimlere Açlr?

Cevap:

Bu bilgi, edilgenlikleri ve birlikleri halinde açlr. öyle ki: Maz-

harlardan bir ksm mazhar olduunu bilirken bir ksm mazhar oldu-
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unu bilmez ve Hakka yabanc olduunu zanneder. Bir kimsenin maz-

har olduunu bildiinin belirtisi, diledii herhangi bir yerde mazharla-

rn onun adna meydana gelmesidir. Örnek olarak Kadibü’l-Bân’ vere-

biliriz. Onun âlemden diledii yerde -dilemedii deil- mazharian var-

d. Çünkü o, diledii yerde deil, âlemde diledii ey içinde gözükebi-

len birisiydi. Âlemde diledii yerde zuhur eden biri, âlemden diledii

eyde de zuhur imkânna sahiptir. Bu durumda tek bir suretin, farkl

yerlerde ortaya çkt gibi pek çok suret de birbirini müteakiben onlar

alglayan bir hakikatte tek bir zât giydirir.

Bir ya da pek çok ahs adna gerçekleen farkl suretlerde Hakkn

tecellisini tanyaca bir mekânda bulunan bir insann bu durumu bil-

mesi, zevk yoluyla gerçekleebilir. Bu durumu zevk yoluyla bilen kimse

ise, böyle bir nitelikle nitelenme imkân kazanr. te bu, bu mertebede

ve bu güçte bulunduklarnda onlara açlan kader srrnn bilgisidir.

OTUZ SEKZNC SORU

Rabbimizin taat ve Günahtaki zni Nedir?

Cevap:

Allah Teala öyle buyurur: ‘Allah kötülüü, emretmez'38* Öyleyse

günah ve itaatin her ikisinde ortak olan izin, -hüküm yoluyla deil- fii-

len verilmi ilahi bir izindir, Allah’n eyada günah ve itaat hakkndaki

hükmü, onlar bu haliyle bilmesinin ta kendisidir. Dolaysyla izin veri-

len ey, irade edilen deildir. Bu durumda hüküm, emredilmi olamaz.

Hükme konu olan ey, irade edilen ve emredilen eydir. Öyleyse itaat

ya da günah olmak yönünden, itaat ve günaha izin verüemez.

Allah Teala öyle buyurur: ‘Onlara bir iyilik isabet ederse, bu Allah

katndandr derler. Kötülük isabet ederse bu senin katmdandr derler. De ki

hepsi Allah kalndandr Bunlarn Allah katndan olmalar, fiil olmak

yönündendir. ‘Bu kavme ne oluyor ki, sözü anlayamyorlar ?
7367

Allah kö-

tülüün Hz. Muhammed’in nezdinden olabilecei iddialarn reddet-

mitir. Nitekim Allah Musa hakknda da öyle der: ‘Musa ile ve onunla
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beraber olanlarla uursuz olmulardr.' Buna kar Allah onlara öyle

der: ‘Sana isabet eden her kötülük, kendindendîr.’m Yoksa o, Hz. Mu-

hammed’den deildir. Bu konudaki kantmz ‘De ki hepsi Allah kotlu-

dandr
'
3*9

ayetiyle dile getirilir. Burada Allah, her eyi kendine izafe et-

mitir. Her ey, iyidir ve O’nun elindedir. Kötülük ise O’na ulaamaz.

Soruyu itaat ve günah lafzyla soran kii, sorulana sahip olduu bilgiyi

görmek istedii zannn verir. Çünkü bu soru, kef yoluyla hakikatleri

bildiini iddia eden kimse adna bir snanma sorusudur. Bu bölümü el-

Mârijet adl kitabmzda açklamtk.

OTUZ DOKUZUNCU SORU

Bütün Yaratlmlara Akllarn Kendisinden

Bölündüü En Büyük Akl Nedir?

Cevap:

Gerçekte mümkünlerden bilinir olanlarn mertebeleri, üçtür: Bi-

rincisi maddelerden soyut anlamlar mertebesidir. Bunlarn özellii, ka-

nt ve açklk yoluyla akllar vastasyla alglanmaktr, ikinci mertebe ise

özellikleri duyularla alglanmak olan eylerdir ki, bunlar duyulurlardr.

Üçüncüsü ise, özellikleri akl ve duyularla alglanmak olan eylerdir.

Bunlar, tahayyül edilen eylerdir ve anlamlarn duyulur eylerde ekil-

lenmesidir. Onlar, akim hadimi musavvire gücü ekillendirir. Bunun

kayna ise, insan ve cin cisimlerinin kendinden olutuu doa denilen

bir eydir.

Allah yükümlü kullar için mutluluklarnn sebeplerini kendilerine

gönderdii peygamberlerin dilleriyle açklamak istemi, bunu ise resul

ve nebi diye isimlendirilen baz insanlarn kalplerine indirdii yüce ruh

(Cebrail) vastasyla yapmtr. Cebrail, anlamlar muhataplarnda du-

yulur suretler eklinde aktarmtr. Bu suretler, bölünme, parçalanma,

azlk ve çokluk kabul eder. Bunun yerini ise, hayal mertebesi yapmtr.

Böylelikle manalar dinleyende somutlar (tecessüd) ve akllar onlar

kendilerine benzetilmi olduklar duyulurlar alglad gibi benzetmey-'

le alglar. Söz konusu anlamlar gerçekte mekânl olmad gibi bolüne-
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bilir, az, çok, nitelik, nicelik, snr, miktar sahibi de deillerdir. âri’ bu

kabilden getirdii eyleri kabul etmemiz için uyuyan insann uykusun-

da bilgiyi süt eklinde görmü olmasn bize kant olarak getirdi. nsan

o sütü içer ve trnaklarndan tancaya kadar doygunluk hisseder. Hz.

Peygamber’e ‘Ey Allah’n peygamberi! Bunu nasl tevil edersin?’ diye

sorulmutur. Burada, gördüün suretin neye tevil edildii kast edilmi-

tir. Peygamber ‘bilgi’ diye cevap vermitir. Bilgi süt diye isimlendirilen

bir cisim olmad gibi süt de deildir. Bilgi, duyularn kendisini alg-

layabilme özelliinde olduu surederden soyut bir anlamdr.

âri’nin akllarn insanlara budaylarn taksim edildii gibi taksim

edildiini söyledii ifade de, soyudarn somutlara benzetilmesi kapsa-

mna girer. Baz insanlara akldan ölçülebilir özellikteki suretierde orta-

ya çkan eyden bir, iki ya da daha çok veya daha az ölçüler verilmitir.

Böylelikle, insanlarn akllarda derecelenii açklanmtr, bu durum,

tank olduumuz bir eydir. Bütün ahslarn hlim sahibi olan aklllar

olmakla nitelendiklerini görürüz. Bu balamda bir ksmnn akl srla-

rn ve anlamlarn kapallklarn alglar. Hikmet sahibi birisinin söyle-

dii sözün lafz, kapal anlamlardan ve yüksek bilgilerden elli veya yüz-

den fazla yorum tayabilir. Bunlar, ilahi mertebeyle veya ruhanî eyler-

le veya doal varlklarla veya matematikle veya mantkla ilgilidir. Bir

ahsn akl ise, buradan daha aa derecededir. Baka birininki ise

bundan daha aada olabilir. Baka bir akl en büyüünden daha üs-

tün olabilir. Akllarn farkllm gördüümüzde, onlarm ahslarda

çokluk ve azlk kabul eden zâtlarn bölünmesi gibi bölündüüne kant

getirdik. Bu mânevi bölünmeyi kabul eden anlam ise,
c
en büyük akl5

,

baka bir ifadeyle akll varlklarda dereceli bir ekilde bulunan bu akl-

larn kendisinden çkt akl diye isimlendirdik.

Bu ‘en büyük akl’dan akllarn oluumunu, en uygun benzetme ve

temsille kendisinden bütün kandillerin tututuu ilk kandile benzetebi-

liriz. Bu durumda fitiller saysnca kandillerin says da artar. Fitiller

ise, o kandilin ndan istidatlarnca kabul eder. Doal bir fitil, ola-

bildiince temiz, ya duru ve cismi büyük ise, daha geni, nuru-

nun cisminin nicelii de daha büyüktür. Böyle bir fitil, kendisinden

duruluk ve temizlikte daha aada bulunan fitilden daha büyüktür.

Öyleyse klar arasndaki farkllk, fitillerin farkllklarna göre gerçek-

leir. Bununla beraber, ilk kandilden bir ey eksilmez, bilakis o bulun-
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duu kemâl halinde kalr. Bu kandillerden her biri, ona benzer ve öyle

der: ‘Ben onn benzeriyim. O benden hangi yönden üstün olabilir d?

Ondan alnd gibi benden dek alnr.’ Böyle söyler durur. Halbuki

ilk kandilin asl ve öncelik sahibi olmas yönünden kendisinden üstün

olduunu görmez, ikinci üstünlük yönü ise ilk kandilin bir maddede

bulunmaydr. lk kandil ile Rabbi arasnda vasta yoktur. Onun d-

ndakiler ise varln ancak ilk kandil vastasyla ve kendisinden tu-

tumay kabul ettii maddeler vastasyla alr. Böylelikle akllarn d
varlklar ortaya çkar. Fer’î kandiller bütün bunlardan habersiz kalr ve

bu konuda bir zevkleri yoktur. Varl bir baba ve anne arasnda ortaya

çkan kimse, varl vastasz olan kimsenin hakikatini nasl alglayabilir

k?

Akllar kendisinden ortaya çktklar ilk akl alglamaktan aciz ise,

ilk akl yaratan -Allah- alglamaktan daha da acizdirler. Çünkü Allah’n

ilk yaratt ey, akldr. Söz konusu akl, bu doal nefisler vastasyla

bu akllarn kendisinden ortaya çktklar eydir. Öyleyse ilk akl, baba-

larn ilkidir. Allah yüce kitabnda onu ‘ruh’ diye isimlendirmi ve ken-

disine tamlama yapmtr. Bu balamda doal nefisler, bu ruh ve her

doal nefse ait tikel ruh hakknda öyle demitir: ‘Onu düzenleyip kendi-

sine ruhumdan üflediimde .’390 Bu, en büyük akldr. Bu nedenle onun

için ‘garîzî akl’ denilir. Bunun anlam, doal yaratln istidadyla onu

gerektirmi olmaktr. Bu yaratl ise onun düzenlenmesi ve bu eyi ka-

bul etmek için itidale kavuturulmasdr.

Bilmelisin ki, çok olan her eyin asl birdir. Cisimler tek bir cisme,

nefisler bir nefse, akllar bir akla döner. Fakat salt birlii yönünden

birden çokluk meydana gelmez. Aksine nispetler vastasyla çokluk bir-

den meydana gelebilir. Zikrettiimiz durumu düündüünde, iin böy-

le olduunu görürsün. Bu durumda bu bir, kendiliinde bölünmemi

iken, adeta çoklua bölünmü gibidir. Bölünmemi olmas, onun nefis-

ler ve akllar gibi bölünmeyi kabul etmeyen bavurulan bir asl olma-

sndan kaynaklanabilir. Ya da onda bu çokluun kendisinden meydana

gelecek bir gücün bulunmasdr. Bununla beraber, su ya da rüzgâr ile

canlnn kendisinden olutuu cisimler gibi, cisimlii yönünden bir ek-

silme olmaz. Söz konusu su veya rüzgâr, kendisinden oluan cismin

tanmndan deildir.
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KIRKINCI SORU

Âdem’in Nitelii Nedir?

Cevap:

Ona ister ‘ilahi mertebenin nitelii’ ister ‘ilahi isimlerin toplam’ is-

ter Hz. Pcygambcr’in söyledii gibi ‘Allah Âdem’i kendi suretine göre

yaratt’ de ve bunu onun nitelii say! Çünkü Allah Âdem’in yaratln-

da iki elini biraraya getirdiinde, Âdem’e kemâl özelliini verdiini an-

ladk. Allah Âdem’i toplayc ve kâmil yaratt. Bu sayede Âdem, bütün

isimleri kabul edebilmitir, çünkü o, hakikaderi yönünden âlemin bir

toplamdr. Öyleyse Âdem müstakil bir âlem demektir. Onun dnda-

kiler ise, âlemin parçasdr.

nsann bâtn yönünden Hak ile ilikisi, dünya hayatndaki en

kâmil eydir. Ahiret yaratlnda ise, zahir ve bâtn yönünden Hak ile

ilikisi vardr. Bâtn olmayan melein ise zahiri yönünden Hak ile ili-

kisi dalla tamdr. Fakat melek Hakka zât yönünden deil, ‘Allah’n

isimlendirileni olmas yönünden nispet edilir. Çünkü Allah zât yö-

nünden zâtna aittir. Allah diye isimlendirilmesi yönünden ise, âlemi

talep eder. Böylelikle âlem, Haktan mertebeden bakasn bilemez. Bu

ise O’nun ilah ve rab olmasdr. Bu nedenle O’nun hakknda ancak bu

nispet ve izâfetler bakmndan konuulabilir.

Âdem zâhirinin ve d yönünün üzerindeki hükmü nedeniyle

Âdem diye isimlendirildi, çünkü ondan zahirinden baka bir ey bilin-

memitir. Ayn ekilde. Haktan ez-Zâhir isminden baka bir ey de bi-

linmedi. Bu ise, ilahi mertebedir. Öyleyse zât bilinemez! Ayn ekilde,

âlemde melekler ve dierlerinin karsnda Âdem de bâtn bilir meven-

dir. Melekler, farkl, birbirine zt ve birbirini iten doalardan meydana

geldiini gördüklerinded yaratlna bakarak onun bozgunculuk ya-

paca hükmünü vermilerdir. Melekler bu unsurlarn bu yaratltaki

birisi üzerinde etki ortaya çkartacaklarn anlamt. Halbuki onun iç

yüzünü bilselerdi -ki o Allah’n Âdem’i üzerinde yaratt suretin haki-

katiydi- melekligi de onun yaratlnn bir yönü sayarlard. Halbuki

onlar, ilahi isimleri bilememilerdi. Âdem ise, bu toplayclk sayesinde
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kendisine gösterilen bu isimleri bilmi ve zâtn görmütür. Böylelikle

her eyde ve her eyden olan dayanan örenmitir.

Bütün âlem, Âdem’in tafsilidir. Adem ise, toplayc kitaptr. Öy-

leyse âlem karsnda Âdem, beden karsmda bir ruh gibidir. nsan

âlemin ruhu, âlem onun bedenidir. Her ikisiyle ise, âlemin tümü ‘bü-

yült insan’ olur. nsan ise ondadr. nsan olmakszn âleme baktnda,

onu ruhsuz-düzenlenmi bir cisim gibi görürsün. Öyleyse insan vasta-

syla âlemin kemâle ulamas, bedenin ruh vastasyla kemâle ulamas-

na benzer. nsan âlem cismine üffenmitir ve insan âlemdeki maksattr.

Allah, melekleri ona elçiler edinmi, bu nedenle de melekleri ‘resuller’

diye isimlendirmitir. Melek, risalet anlamndaki ‘me'luke’ kelimesin-

den gelir. Üstünlüü suretin kemâline balarsan, ‘insan daha üstündür’

dersin. Üstünlüü Allah’ bilmeye balarsan -teorik düünce yönünden

deil, Hak yönünden gelen bilgi yönünden- üstün ve faziletli olan kim-

se, ‘bu benden daha faziletlidir’ diye Allah’n ereflendirdii kimse olur.

Çünkü Allah diledii kullarn üstün yapmaktan engellenemez. Allah’

bilmenin -ki eref ona baldr- varabilecei bir snr yoktur.

KIRK BRNC SORU

Onun Dost Edinilmesi Ne Demektir?

Cevap:

Allah Âdem’i üç ey ile dost edindi. Birincisi iki eliyle yaratln

gerçekletirmesidir. kincisi, meleklerine öretmedii isimlerini öret-

mekle onu dost edinmesidir. Üçüncüsü ise, halifeliktir. Bu ise
‘

Yeryü-

zünde bir halife yaratacam’391 ayetinden kasdedilen eydir. Halife sözü

‘yeryüzünde bir ilah vardr>m sözünden kaynaklanm ise, Âdem yeryü-

zünde Haldun vekilidir ve söz onun üzerinde gerçekleir. Halifelik yok

olduunda yeryüzünde bulunann yerini alacak kimse anlamndaysa,

konumuz bu deildir. Halife derken kastedilen, Hakka vekilliktir, çün-

kü melekler ‘yeryüzünde bozgunculuk yapacak ve kan aktacakWi demi-

tir. Böyle bir özellik ise, hüküm sahibi bir kimseden meydana gelebilir.
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Hüküm ise, öncelik mertebesine ve emirleri uygulayan kimseye ait

olabilir.

Soru soran, yaratlmlarda Allah'n vekili olan halifeyi kast edebi-

lir. Allah onu ez-Zâhir ismiyle yerletirmi ve ona içerdikleri özellikler

bakmndan isimlerin bilgisini vermitir. Sonuçlar (infialler) bu isim-

lerden ortaya çkar. Adan, bu isimlerin tasarruflarn alemde gerçekle-

tirir. Çünkü her ismin âlemde kendine özgü özel bir etkisi vardr. Bu-

nu, harfler ilmini ve harflerin yazl olmalar, söylenileri ve hayalde ta-

hayyül edilileri yönüyle sralanlarn bilenler bilir.

Bu balamda harflerin bir ksmnn üst âlemde etkisi vardr. Bun-

lar söylendiinde veya duyu âleminde yazldnda, ruhanîler onlar va-

stasyla iner. Bir ksmnn cin ve ruhanîler gibi ceberut âleminde etkisi

vardr. Bir ksmnn zikredilmesi, her hayalde ve duyuda bir etkiye sa-

hiptir. Bir ksmnn ise, nispederin mevzii olan en yüce ve korunmu

mertebede etkisi vardr. Bu tek etkiyi ve onun isimlerini -ki teri isim-

leridir- sadece nebiler ve peygamberler bilebilir. Söz konusu eriadarla

amel etmek ise, bu nispet mertebelerinde etkin olmay salar. O, fark-

na varlmayan yüce mertebedir. Hak onu eserlerinin yeri ve tecellilerin

yansd bir yer yapt. O, ini, istiva, beraberlik, sevinme, gülme, mik-

tar ve ancak ölçülen nicelik ve nitelik sahibi zâdar için düünülebilecek

özellikleri (Allah’a) verir.

Allah öyle buyurur: ‘Gökte ilah odur.”
94 Burada göklerde ilah ola-

rak ortaya çkmay salayacak kendine özgü isimle hüviyet (O) zikre-

dildi. ‘Yerde de. ilahtr.’
395 Burada ise ilah olmas yönünden yeryüzünde

ortaya çkmaya uygun isim getirildi. Böylelikle Âdem bu ismin vekili

oldu ve söz konusu isim onun bâtndr. Bu isim, halifeliinin bulun-

duu yeryüzüne özgü üahi isimlerden meydana gelen etkileri Âdem’e

öretendir. Yerde halife olan herkes için ayn durum geçerlidir. Bu ne-

denle Allah ‘Sizi yeryüzünde halifeler yapt’
396 buyurdu. Baka bir ifadey-

le, bu mertebede bir ksmmz dierlerinin ardndan gelir. Bununla be-

raber, zaman ve hallerin deimesi nedeniyle yeryüzündeki halifeler

arasnda bir derecelenme vardr. Hal ve zaman, bir önce ya da sonraki

hal ve zamann verisinden baka bir durumu verir. Bu nedenle, asrla-

rn deimesiyle peygamberlerin mucizeleri de deiir. Her peygamber

ve halifenin mucizesi, o zamana ve bilginlerin hallerine egemen duru-
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ma göre ortaya çkar. Söz konusu özellik, tp, sihir, fasihlik ve benzeri

bir ey olabilir. Bu durum, ‘Bir ksmnz derece bakmndan dierlerinden

üstün yapt '397 ayetinde dile getirilir. Allah halifelere öyle der: ‘Size ver-

dii hususlarda sizi snar. Rabbin hzla cezalandrr. 0 balayc ve mer-

hamet edicidir.
,m Bu iki nitelik ise, hüküm, emir ve yasaklamann elinde

bulunduu kimse adna gerçekleebilir.

Böyle bir üslup, onun saltanat halifeliini ve mülkünü kastettii

ihtimalini güçlendirir. Bu durumda soruda kast edilen ey, lahi görev-

lendirmedir. En büyük etkisi ise nefsin düünen (natk) olmas yönün-

den himmet gücüyle fiildir. Yoksa bu, lafzda allagelmi harf ve ses

yönünden bir etki deildir. Çünkü arkadalarmzdan bir guruba göre,

nefsin dilinkine benzemeyen kendisine yarar tarzdaki nutk özellii

olmakszn himmetten bir sonuç gerçeklemez. Onlar bu düünceye

sevk eden ey, Allah’a vekil olmann anlamdr. Allah bir eyi diledi-

inde -ki dilemek bizde ‘himmet’ diye isimlendirilir- ona ol der ve o da

olur. te bu, bizde nutk veya -kendisine layk bir tarzda- ‘söz’ diye

isimlendirilir. Allah kendisi hakknda iradeyle yetinmemitir ki, ona sö-

zü bititirdi. Yaratma (tekvin), bu durumda gerçekleti. Onun vekili-

nin de -ki o halifedir- yaratrken kendisini halife edinenden yetkin ol-

mas mümkün deildir. Bu nedenle nefsin nutk gücü olmakszn him-

met ile yetinmemilerdir.

Biz ise bunu kendi yerinde söyleriz ve o dorudur. u var ki, zâtn

hak ettii ey onlardan gizlenmitir. Çünkü mertebe o olmakszn bili-

nemez. Böylece mertebe, hiç kukusuz, zâttan meydana gelir. Çünkü

zât özü gerei on ister. Yoksa himmet ya da söze dayanan bir sözle

onu talep etmez. Bilakis onun himmet veya sözü, zâtnn ta kendisidir.

Binaenaleyh ulûhiyetin zâta ait olmas, halifenin zât olmas yönünden,

halifenin zâtndan meydana gelen eydir. Söz konusu olan, cisminin ve

ruhunun yaratl demek olan zât deil, halifelik zâtdr. Bununla be-

raber, akla göre -bilgilerin ölçülerinde- ve dine göre bir sonuç meydana

getirmenin varl için üç nispet zorunludur. Akla gelirsek, ölçü bilen-

ler, bunu bilir. eriata gelirsek Allah Teala öyle buyurur: ‘Bizim sözü-

müz.
nw Burada çoul ifade eden ‘biz’ zamiri, zâtnn varldr ve ona

gönderme yapar. Bu, bir eydir. Ardndan ‘onu istediimizde
5400 der ve

kinciyi zikreder.
‘Ona ol deriz

7*01
ifadesi ise üçüncü unsurdur. Burada

zât, irade eden ve söyleyen vardr. Bundan ise, hiç kukusuz, yaratma
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(tekvin) gerçekleir. Öyleyse Allah’n yaratmaya güç yetirmesi, dince

üç dunmun dikkate alnmasyla gerçeklemitir.

Ayn ekilde, bilgilerde de sonuç öncüllerin sralanyla gerçekle-

il Her öncül bir yüklem ve konudan bileiktir. Dörtten birinin yine-

lenmesi ise zorunludur. Bu durumda anlam bakmndan öncüller üç,

terkipte ise dörttür. Böylelikle yaratma ferdiyetten (teklik) meydana

gelir ki, o da üçtür. Bunun nedeni, ferdiyetin mutlak birlie (ahadiyet)

nispetinin gücüdür. Böylece bir’in gücüyle var olanlar ortaya çkmtr.

Olu onun ayn olmasayd, zuhur ortaya çkmazd. O halde her yara-

tlma nispet edilen varlk. Hakkn varldr. Mümkünün varhg yok-

tur. Mümkünlerin a’yân’ (sabit hakikatleri) bu varln zuhur ettii

yerdir. Adamz ve babamzn adann olunun sorduu soruya ver-

diimiz cevab iyice düün! Hatmü’l-Evüya isimli kitabnda bu sorulan

soran Muhammed b. Ali Tirmizî’den söz ediyoruz.

KIRKKNC SORU

Onun Ftrat Nedir? Yani, Âdem’in

veya nsann Ftrat Nedir?

Cevap:

Tirmizî, insan olmak bakmndan onun ftratn kast ediyorsa, bu-

nun bir cevab vardr, eer halife olmak bakmndan ftratn kast edi-

yorsa, bunun da bir cevab vardr. ‘Halife insan’ olmak yönünden ftra-

tn kast etmise, bunun da cevab vardr. Ya da, ne insan ne halife ol-

mak yönünden ftratn kast etmise, onun da bir cevab vardr ki, bu

en üstün nispettir.

nsan salt Hak olduunda, ne insandr ne halife! Nitekim kutsi bir

rivayette ‘Ben kulumun duymas ve görmesi oldum’ denilir. Burada bir

yabanclk yok iken, insanlk nerede kald? Burada, dorudan amir iken

halifelik nerede kald? Allah bu rivayette seni var saym ve ardndan

silmitir. Seni saptrm ve sana hidayet etmitir. Baka bir ifadeyle, sa-

na açklad hususta seni artmtr. Öyleyse sen hayreti açk seçik
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örenmi ve iin sonuçta bir hayret olduunu anlamsndr. Bu nokta-

da hidayetin konusu, dalalettir. Sonra öyle der: ‘Sen varsn ve yoksun.’

‘Attnda atmadn sen, fakat Allah att.’ ‘Atan’ Muhammed idi, fakat

Allah att. Öyleyse Muhammed nerededir? Böylelikle onu silmi ve is-

pat etmi, sonra tekrar silmitir. O halde Muhammed iki silme arasn-

da oiumlanandr. Söz konusu olan ezeli bir silmedir ve ‘atmadn’ ifade-

sinde dile getirilmitir. Dieri ise, ebedi bir silmedir ve ‘fakat Allah att’

ifadesidir. Hz. Muhammed’in olumland yer ise, ‘attnda’ sözüdür.

Öyleyse bu ayette Hz. Muhammed’in ispat, iki zaman arasnda

sürekli varlk anlamna gelen ‘imdi’ye benzer. Bu iki zamandan biri

geçmi zaman -ki olumsuzlama, silme ve yokluktur- dieri ise gelecek

zamandr, o da srf yokluktur. Ayn ekilde, duyu ve göz Muham-

med’in attn gördü. Hak onu iki yokluk arasnda olumlanan yapt ve

böylelikle varln ta kendisi olan imdiye benzedi. Varlk, Hakkn var-

ldr, baka varlk yoktur. O, geçmite imdi ve gelecekte sabit olan-

dr ve böylelikle mevhum bir snrlanmadan uzaklar. ‘Latif ve Habiri

olan Allah’ tenzih ederim!’ Bu nedenle öyle demitir:
‘

Müminleri güzel

bir imtihanla denemek için (yapt)*02 Burada ‘hbra’ kelimesi zikredildi.

Baka bir ifadeyle, biz bunu imanlarnda müminleri denemek için söy-

ledik. Çünkü bunda imarmda eksiklik bulunann sarsntya urayaca
bir çeliki vardr. Bu eksiklik, imann ‘Her eye yaratlm verdi’ ifade-

sindeki kemâl mertebesinde hak ettii husustaki eksikliktir.

te bu cevap, dördüncü ve en zor yöndeki cevaptr.

nsan olmak yönünden Âdem’in ftratna gelirsek, onun ftrat bü-

yük âlemdir. Halife olmak yönünden ftrat ise, ilahi isimlerdir. ‘nsan-

halife’ olmak yönünden ftrat ise, bit mertebenin mensup olduu

zâttr. Bu mertebe onsuz düünülemeyecei gibi o da bu mertebesiz

düünülemez. Allah öyle buyurur: ‘Gökleri ve yeri yaratandr.’403 Bu

ifade,
‘Gök ve yer bitiik bir haldeyken, onlar ayrdk ifadesine benzer.

Ftratn türetildigi ‘fatr’ kelimesi, parçalanma demektir. ‘Allah’n insan-

lar kendisi üzerinde yaratm olduu yaratnda deime yoktur.*05 te
bu ftrattr. Allah’n kelimeleri de deimez. Bu ise ‘Benim nezdimde söz

deimez ayetinde dile getirilir. Baka bir ifadeyle, bizim sözümüz

deime kabul etmeyen tek bir sözdür. Peygamber öyle der: ‘Her do-

an ftrat üzerinde doar.’ Burada belirlilik taks (lâm- ta’rif), bilinen
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bir eyi anlatr. Baka bir ifadeyle, Allah’n insanlar yaratt ftrat de-

mektir. Bazen belirlilik taks, bütün yaratl türlerini içerir. Çünkü in-

sanlar, yani bu insan âlemin toplam olduunda, onun ftrat da âlem-

deki bütün ftradar toplar.

Âdem’in ftrat, bütün âlemin ftratlardr. Bu yönüyle Âdem,

âlemdeki her bir türün rabbini biliyor olduu yönden Rabbini bilir.

Onun ftrat, sayesinde varlnda ortaya çkan ilahi tecellidir. Var edil-

diinde, bu tecelli onun adna gerçekleir. Alemdeki her varln isti-

dad da ondadr. Öyleyse Âdem, her bir eriat ile ibadet eden, her dille

tespih eden -insanlnn hakikatinin gereini yerine getirdiinde ve

nefsini bildiinde- her tecelliyi kabul edendir. Çünkü ancak kendini bi-

len Rabbini bilebilir. Bir ey onu bütünden perdelerse, kendisine zul-

meden haline gelir ve böyle bir insan kâmil insan deildir. Bu nedenle

Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Erkeklerden pek çok kimse kemâle

ermi iken kadnlardan Meryem ve Asiye kemâle ermitir.’ Burada on-

larn kendilerini bilmedeki kemâllerini kast etmitir. Kendilerini bilme-

leri ise, Rablerini bilmeleri demektir.

Öyleyse Âdem’in ftrat, Allah’ bilmektir. Böylelikle Âdem, bütün

ftradar da bilmi olur. Bu nedenle Allah,
‘

Adem’e bütün isimleri öret-

ti
™ 7 demitir. Bütün, bu snf içinde amaçlanan ihata ve genellii anla-

tr. Yaratln dnda kalan isim ve nispetieri ise, ancak O bilebilir,

çünkü onlarn yaratlmlarla ilikisi yoktur. Bu durum Hz. Peygam-

berin bir duasmda söyledii ‘Gaybmn bilgisinde kendine ayrdn
isimler’ eklinde dile getirilir. Kast edilen, ilahi isimlerdir. simlerin an-

lam, oluun talep ettii eyler de olabilir. Fakat oluun bir sonu yok-

tur. Dolaysyla Hakkn isimlerinin de sonu yoktur. Böylelikle sonsuz

eylerin yaratln snrlamak imkânsz olduu için varl geçerli ol-

mayacak bir yerde kendine ayrma gerçekleti. Mahiyeti bakmndan

zâta gelirsek, onun bir ad yoktur. Çünkü o, bir etkinin mahalli olma-

d gibi kimseye de bilinmez. Bir nispetten soyut olarak ona delil ola-

cak isim olmad gibi böyle bir ey mümkün de deildir. simler tarif

ve temyiz içindir. Bu, Allah’n dndaki herkese kapal bir kapdr. Öy-

leyse Allah’ ancak Allah bilir!
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Binaenaleyh isimler bizimledir, bize aittir, bize dayanr, bizde zu-

hur eder, hükümleri sizdedr, bizde sona ererler, bizden ifade edilirler,

balangçlar da bizdendir.

O isimler olmasayd , biz de olmazdk

' Biz olmasaydk, onlar da olmazd

Onlarla göründük, (kendimizle) görünmedik.

Onlar da bizle göründü, (kendileriyle) deil

Gizlenselerdi, (baka yönden) tecelli ederlerdi

Zuhur etselerdi, gizlenirlerdi.

Seksen üçüncü ksm sona erdi, onu krk üçüncü soruyla seksen

dördüncü ksm takip edecektir.



[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NÎN]
SEKSEN DÖRDÜNCÜ KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

KIRK ÜÇÜNCÜ SORU

Ftrat Nedir?

Cevap:

Ftrat, mümkünlerin karanlklarnn parçalanp suretler arasnda

ayrmn gerçeklemesini salayan k ve nurdur. Bu durumda daha

önce iki eydeki ortaklk yönünden harekede
e

bu unun ayndr1

deni-

lirken amk ‘u bu deildir’ denilir. ‘Gökleri ve yeri parçalayan (fatr, ft-

ratn sahibi) Allah’a hamd olsun
5408

ayeti, ‘Allah göklerin ve yerin nuru-

dur*09 ayetiyle ayn kapsama girer. Tüm âlem gök ve yerdir, baka bir

ey deildir ve nur ile zuhur etmilerdir. Baka bir ayete ise ‘Onu Hak

ile indirdik, hak ile indi
3410

denilir. Gökler ve yeri Allah izhar ettii gibi

dolaysyla onlarn nurudur. Öyleyse mazharlarn zuhuru, Allah’n

kendisidir. Binaenaleyh ‘Allah gökleri ve yeri yarandr (yaratan)’ . Böy-

lelikle göü ve yeri nuruyla izhar etmitir (yarmtr). Öyleyse Allah

göklerin ve yerin ftratdr. Ftrat, insanlarn üzerinde yaratld eydir.

‘Her doan ftrat üzerinde doar.’ ‘Ben sizin Rabbiniz deil miyim?

Onlar da ‘evet’ dediler.’ Öyleyse Allah onlar ancak ‘kendi üzerinde’ ya-

ratt gibi ancak kendisiyle yaram. Bu sayede, eya birbirinden ayrt,

farkllat ve belirginleti. Eya, Hakkn zuhuru karsmda, ‘bir ey de-

ildi.’ Varlk, O’nun varldr, kullar O’nun kullardr. Onlar hakikat-

leri (a’yâ) bakmndan kullar, varlklar bakmndan Haktr. Onlarn

a’yân, varlklarndan ftrat sayesinde ayrt. Söz konusu ftrat, ayn ile
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varln ayrr eden eydir. O, Allah’ bilenlerin bilgisinin ilgili olduu

hususlarn en kapalsdr. Bunun örenilme zaman ksadr.

KIRK DÖRDÜNCÜ SORU

Onu Niçin ‘Beer’ Diye simlendirdi?

Cevap:

Allah Teala (blis’e yönelik) öyle buyurur: ‘ki elimle yarattma

secde etmekten seni ne akl koydu?" 1 ‘ki el’ insan ereflendirmek için

zikredildi. Hal karinesi, celaline layk tarzda Hakkn iki elinin insann

yaratlna dorudan temasn (mübaeret) gerektirir ve bu nedenle

onu ‘beer’ diye isimlendirdi. Çünkü kudret anlamndaki el, terif edi-

len kimseye kar bir eref tamaz. Nimet anlamndaki el de böyledir,

çünkü nimet ve kudret (anlamyla el), bütün varlklar kuatmtr. Öy-

leyse
c
iki elim ile

5

-nimet ve kudretten farkl olarak- özel nitelie sahip

akledilir bir durum olmaldr. Ktr’an’n dilleriyle indii Araplarn kul-

lanmndan anlalan budur. Araplar ‘bunu eliyle yapt’ dediklerinde,

vastalarn ortadan kalkmas anlalr.

nsan cisimleri içinde Âdem’in yeri, lk Akl’n akllar içindeki ye-

riyle birdir. Cisimler bileik olduklar için, bilekliin varl nedeniyle

iki eli talep etmitir. Ayn ey, bileik olmad için lk Akl’da zikre-

dilmedi. Adem ve lk Akl vastalarn ortadan kalknda biraraya gel-

mi, -iki el zikredilse bile- yaratlta vastalarn kalkmasndan sonra ise

Âdem’in ‘beer5
diye isimlendirilmesini salayan durumdan baka bir

ey olmamtr. Bu hakikat onun oullarna da nüfuz etmitir. Dolay-

syla onun oullarndan her biri ‘dorudan temas’ ile meydana gelmi-

tir. Baknz! Hz. sa’nn varl, Ruh, Meryem’e ‘yakkl bir insan su-

retinde göründüünde’ meydana geldi. Böylece onu, kendisiyle sa’nn

var edilii arasnda bir vasta yapt. Bu ise ‘yakld adam’ sözüyle do-

rudan temasa bir uyardr. Allah Teala öyle buyurur: ‘Mescitlerde iti-

kaftayken onlara yaklamaynz (mübaeret)?
412

Bir eyin ‘beeri’ onun

d yönüdür. (Ayn kelimeden türetilmi müjde anlamndaki) Büra,

ciltte meydana getirdii belirtinin ortaya çkmasdr.
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Allah bir eye ‘ol (kün)’ der. Kef ve Nun harfleri, Âdem’in yaratl-

ndaki iki el konumundadr ve Allah bir eye söylenen sözü onu do-

rudan temas konumuna yerletirdi. Kef ve Nun’u ise iki el konumuna

yerletirmi ve iki sakin harf biraraya geldii için düen Vav’ ise (k-v-

n) Âdem’in yaratlnda iki eli biraraya getiren konumuna yerletirmi,

‘kiin’deki vav gizlendii gibi onu açkça zikretmemitir, fakat o ‘kün’de

gizlenmitir ve bu durum geçici bir durumdan kaynaklanr. ki eli

biraraya getirenin (sebep) gizlenmesi ise, fiilin hakikatinin gereinden

kaynaklanr. Bu ise
‘Onlar göklerin ve yerin yaratlna tank tutmadk*'

3

ayetine iaret eder. Söz konusu olan, fiil halidir. Çünkü Allah'n dn-
daki hakikatlerde bu tankl verebilecek kimse yoktur. Öyleyse Al-

lah’tan baka kimsenin fiili olmad gibi varlkta ihtiyarî olarak gerçek-

leen bir fiil de yoktur. Alemde bilinen bütün ihtiyarî (eylemler), ce-

birden kaynaklanr. Dolaysyla herkes ihtiyar ve seçiminde mecburdur.

Gerçek fiilde ise, bir zorlama olmad gibi ihtiyar da yoktur, çünkü

onu zât gerektirir. Bu, meseleyi iyice ören! Snrl varln ortaya

çkmas için Mutlak Varln a’yân- sâbite’ye temasyla (mübaeret) s-

nrl varlk ‘beerî diye isimlendirilmi, sonra insan bu isme tahsis edil-

mitir. Çünkü insan, yaratl bakmndan varlklarn en yetkinidir ve

varlklardan her bir tür bu kemâle sahip deildir. nsan, bütün mazhar-

larn en tamdr ve bu sayede -baka bir hakikat deil- insan ‘beerî

adm hak etmitir.

‘Bir vahiy ya da perde ardndan veya kendisine elçi gönderip izniyle di-

lediklerini vahyetmedikçe beer ile konumas mümkün deildir, o hakim ve

yücedir** ayetinde bütün bu konuma türleriyle konuulan kii, ‘beerî

diye isimlendirildi. Bunun nedeni, ruhanîlii yönünden kendisine ait

olan ‘ruh mertebesi’ne katlmaktan onu al koyan eylerin insana tema-

sdr. Konuulan kii beerilik derecesinden yükselirse, Allah kendisiyle

ruhlarla konutuu gibi konuur. Çünkü ruhlar, benzemede daha güç-

lüdür. Bunun nedeni, onlarn bir yere yerleme ve bölünmeyi kabul

etmeyileridir. Bâtn ve zahirleri olmakszn, surederde görünebilirler.

O halde, onlarm kendi zâdarndan kaynaklanan tek bir özellikleri var-

dr ki, o da onlarm zatlarnn ayndr. Beerin yaratl ise, böyle deil-

dir, çünkü o bütün âlemin suretine göre var olmutur. Bu sayede be-

erde dorudan temas, yerleme ve bölünmeyi gerektiren özellikler

vardr ki, ‘beerî diye isimlendirilen kimse odur. Ayn zamanda beerde
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söz konusu halleri gerektirmeyen bir ey de vardr ki o da kendisine üf-

lenen ruhudur. ki cl, onun beerilik yönüne yönelmi, böylelikle onun

yaratlnda eller çift ortaya çkmtr. Bu nedenle o, beer olmak yö-

nünden Hakkn kelamn sadece zikredilen bu tarzlar ile ya da onlardan

birisiyle duyabilir. Kendi zannnea beeriliinden ayrldnda ve ruhu-

nu müahede derecesine ulatnda ise, Allah onunla maddelerden so-

yut ruhlarla konutuu gibi konuur. Örnek olarak, Hz. Muhammed
ile bir bedevi için söylenen ‘Onu komu edin ki, Allah’n kelamn duy-

sun’ ifadesini verebiliriz. Bedeviye Hz. Muhammed’in dili bir ey

okumu, Allah ise o esnada Hz. Muhammed’i kalbine vahyi indiren

Cebrail konumuna yerletirmiti. Bu ise ayette ‘ya da bir elçi gönderme-

si
Ms eklinde ifade edilir. Kastedilen insana elçi gönderilmesidir. Elçi

ona Rabbinin izniyle dilediklerini vahyeder. Kastedilen, Allah’n ona

emrettii eyleri vahyidir.

‘Ancak vahiy olarak konuur
'416 ayetinde ise bir alamede birlikte il-

ham kastedilmitir. Söz konusu alamet sayesinde Rabbinin kendisiyle

konutuunu örenir ve bu sayede gerçei kartrmaz. ‘Ya da bir perde

ardndan...
34,7 Burada ise harfler ya da sesler perdesiyle insana sesini

duyurmay amaçlar. Nitekim bedevi, okunan Allah kelamn böyle

duymutu. Kastedilen, dinleyenin kulak perdesi olabilecei gibi genel

anlamda beerilik perdesi de olabilir. Allah Musa ile Tutiun sa yann-

daki mübarek bir aaçta ‘Ey Musa, ben Allah olanm’41 * diye konutuu
gibi bu kiiyle de eya içinde konuur. Musa beeriliinin gerektirdii

ate aramayla ilgilendii için, konumada yön ve snr belirlenmi,

muhtaç olduu eyde Musa’ya nida edilmitir. Hak insanlarn Allah’a

muhtaç olduunu söylemi, Allah’tan bakasna ihtiyaç duyulmasna

kar duyulan ilahi kskançlk (gayret-i ilahiyye) nedeniyle Allah ayette

‘muhtaç olunan her ey3

diye isimlendirilmitir. Böylelikle Allah Mu-

sa’ya ihtiyacnn suretinde tecelli etmitir. htiyacna geldiinde ise ih-

tiyaçtan (ateten) kendisine nida etmitir. Böylelikle gerçekte Musa Al-

lah’a muhtaç idi. Perde ise, tecellinin kendisinde gerçekletii suret va-

stasyla ortaya çkmt. Allah ona muhtaç olduu ey yönünden nida

etmeseydi, Musa O’nu tanyamayacakt. Âhirctte de ilahi tecelli -ki in-

kâra maruz kalacaktr- böyle bir ekilde gerçekleecektir.

‘O Âlî’dir (Yücedir).’ Yani, zikrettii ve konumlarna yerletirdii

mertebelerin gereini bilendir. ‘Hakim'dir.’ Menzilini bildii eyi in-
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dirmek kast edilir. deiseydi, ondan da aciz kalmazd. Fakat O’nun

‘Âlî’ ve ‘Hakim’ olmas, iin olduu gibi gerçeklemesini gerektirir. Al-

lah peygamberine beerilii talep eden bütün mertebeleri haber verdi-

inde, ona ‘ite böyle’ yani bu ekilde ‘sana emrimizden bir ruh vahyet-

tik'*
19

.

buyurdu. Yani vahyi senin kalbine indiren ruhu vahyettik. Söz

konusu olan, Ruhu'l-kuds, baka bir ifadeyle beer snrllndan mü-

nezzeh Ruh’tur. Burada Arapçaya göre bu lafzn gereiyle beer ifade-

siyle neyin kast edildiini açklam olduk.

KIRKBENC SORU

Âdem Hangi Özellik Nedeniyle Meleklerden Önce Geldi?

Cevap:

Allah bu durumu c

Adem’e bütün isimleri öretti*20 ayetiyle açklar.

Kastedilen, var olanlarn hakikatlerini var etmeye yönelmi ilahi isim-

lerdir. Bunlarn arasnda meleklerin yaratlna yönelip de meleklerin

bilmedii ilahi isimler de vardr. Hak bu isimlerle isimlendirilenleri or-

taya koymutur. simler için söz konusu eyler, ruhlar için sûri madde-

ler konumundaki ilahi tecellilerdir. Ardndan meleklere ‘Bunlarm isim-

lerini bana söyleyiniz’ demitir. Baka bir ifadeyle, Hakkn tecelli ettii

suretlerin isimlerini bildirin. ‘Seni tespih ediyoruz sözünde dürüst ise-

niz...’ Acaba kullarma göründüüm bu tecellilerin gerei olan bu isim-

lerle beni tespih etmi misiniz? ‘Senin için takdis ederiz’ zâtlarmz, se-

ni bilmemekten! Bu tecellileri ve onlara ait olup beni tenzih etmenizi

gerektiren isimleri bilmemekten zâtlarnz benim için tenzih ettiniz

mi? Melekler ‘Senin örettiinden baka bizim bilgimiz yoktur’ der.

Onlarn Allah haklndaki bilgilerinin bir yönü, öretimi Allah’a

izafedir. ‘Sen -bilinmeyeni- bilensin, -eyay mertebelerine yerletiren-

hakimsin.’ Bu halifeye bize gizli kalan ve bize vermediklerini verdin.

Yaratl mertebesi bunu gerektirmeseydi, ilahi hikmet, bu bilginin -

bize deil de- kendisine tahsis ettiin beere ait olmasn gerektirmez-

di.
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A

Allah Adem’e öyle dedi: ‘unlarn isimlerini onlara bildir.’ Baka

bir ifadeyle, kendilerine sunduumuz (eylerin isimlerini) onlara bildir.

Adem meleklere o tecellilerin isimlerini bildirdi. Söz konusu tecelliler,
A

Adem’in yaratlnda bulunan ve Allah’n iki elinin gerei olan ilahi

hakikatler adedinceydi. Bu hakikaderden hiç biri meleklerde bulunmu-

yordu. Bu nedenle meleklere sunulan isimlendirilenler, Âdem’de bulu-

nan haldkaderin surederindeki ilahi tecellilerdi. te onlar ‘Âdem’in

âlemi’ idi. Adem onlarn isimlerini kendilerine örettiinde, Allan on-

lara öyle der: ‘Een size göklerin gaybn bildiimi söylemedim mi?*
2 '

Kas-

tedilen, ulvî gayb ilimleridir. ‘Ve yerdekileri.’ Bunlar ise, doada bulu-

nan srlardr. ‘Ve gizlediklerinizi bilirim .’ Yani, açk olanlar bilirim. ‘Sak-

ladklarnz da .*22 Bu ise, gizledikleriniz ve sakladklarnz dernektir.

Ben onun nispi bir durum olduunu söyledim. Hatta o, bilen için apa-

çktr.

Bu öretiten sonra meleklere öyle der:
‘Adem için secde ediniz!*

23

Bu secde, kendilerine bilgi örettii için örencilerin öretmene yapt-

secdedir. ‘Adem için’ ifadesi, illet ve sebepliiik bildirir. ‘Âdem için

secde ediniz’ demektir. Âdem’den dolay Allah için yaplan secde, Al-

lah’n kendisiyle ve Adem’de yaratt eyle ilgili bilgiyi örettii için

bir ükür secdesiydi. Böylelikle melekler bilmediklerini örenmi,

Âdem de kendilerine öretmekle onlara kar öncelik elde etmitir.

Âdem bu konuda onlarn üstaddr. Ondan sonra ise, bu hakikat Hz.

Muhammed’in dnda kimsede ortaya çkmamtr. Hz. Peygamber

‘Bana cevamiu’l-kelim verildi’ demitir. Bu, Âdem hakknda söylenen

‘bütün isimler
1
demektir. ‘Bütün’ ‘ccvami (toplayanlar)’ demek iken,

‘kelim’ de isimler demektir. Âdem bu isimler ile ve Allah’n kendisine

göre yaratt (ilahi) suret vastasyla meleklere kar öncelik elde etti.

Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Allah Adem’i kendi suretine göre ya-

ratt.’ Kastedilen, ‘iki el’ ile yaratlm olmaktr. Allah onu ‘suret’, yani

mertebe üzerinde halife yapt. ki suret (ilahi ve beeri suret), Âdem’e

(meleklere kar) öncelik salamtr. Ayn ey, dier yaratlmlarda

yoktur. Bu konumun üzerinde herhangi bir yaratlma ait mertebe

olmad gibi kimse bakasna kar öncelik tayamaz. Ayn ekilde,

Âdem’e bu öncelii veren durum da bürün durumlar önceler.



Seksen Dördüncü Ksm 305

KIRK ALTINCI SORU

Ona hsan Edilen Ahlâkn Says Kaçtr?

Cevap:

Bunlar, Hz. Peygamber’in zikrettii üç yüz ahlâktr. Hz. Peygam-

ber öyle buyurur: ‘Allah’n üç yüz ahlâk vardr, onlardan biriyle

ahlâldanan kimse cennete girer.’ Bu nedenle üç yüz velî hakknda ‘On-

lar Âdem’in kalbi üzerindedir
5 demitir. Baka bir ifadeyle, Allah’n

Âdem’e ihsan ettii ahlâk üzerindedirler. Âdem’in oullarndan yarat-

l kemâle ermi herkes, bu üç yüz ahlâk kabul edicidir. Âdem’in

kemâli gibi kemâl sahibi olmayanlar ise, kendisine verildii ölçüde bu

ahlâk elde eder. Bu balamda bir ksm kâmil, bir ksm daha kâmildir.

Bu ahlâk, kazanmn dndadr ve çabayla elde edilemez. Allah on-

lar bir ayrcalk olarak verir. Bunlar ile ahlâklanmak mümkün deildir,

çünkü onlarn oluta (âlem!) eserleri yoktur. Bunlar, kendi saylarnca,

ilahi tecellilere ait bir takm hazrlklardr. Tecellilerden her hangi bir

ey, sadece bu ahlâk sahipleri için gerçeklqebilir. Böylece, nitelenme-

nin söz konusu olmad ve sadece Allah’a özgü olan ve yaratlmlar

ile arasnda bir ilginin bulunmad ahlâk (edinmekten) seni men eder.

Hz. Peygamber onlardan birisiyle ahlâklanan derken, onlardan birisiyle

nitelenen, yani bu niteliin kendisinde bulunduu kimseyi kast etmi-

tir.

Çünkü ahlâk üçe ayrlr. Birincisi bir varla kar ahlâklanlabilen

eylerdir. Örnek olarak er-Rahim ismini verebiliriz. Bir ksm ise hem

Allah hem de yaratlmlar karsnda ahlâklanlan huylardr. Örnek

olarak el-Gafir (Örten, Balayan) ismini verebiliriz. Bu isim ‘kskanç’

olmas bakmndan Allah ile ilgili eyleri örtmeyi gerektirdii gibi ayn

zamanda yaratklarla da ilgilidir. Üçüncü ksm ise, özellikle Allah ile

ilgilidir. Bunlar ise üç yüz tanedir. Bu ahlâka özgü cennet, sadece bu

ahlâk sahiplerinin ulaabildii özel bir cennettir. Tecellileri ise dier

cennetlerde gerçeklemez. Fakat onlar için bu ahlâk, insann kendisiyle

kokuland bir kokuya benzer. Çünkü bu, temiz bir eyden kokunun

meydana geliidir, kendisini sürünenin onda bir katks yoktur. Çünkü

söz konusu ey, bu kokuyu özü gerei gerektirir. Ahlâklanma, ahlâkn
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gerçeklemesi için gayret demektir. Bu ise, öyle deildir. Burada övgü,

bulunduu kimseye deil, kokunun kendisinedir. Bir kulda bu ahlâk

göründüünde, ona bir övgü meydana gelmez. Övgü, bilhassa ahlâka

yöneliktir. Bu konumda görülen her ahlâk, bu üç yüz ahlâktan biridir.

Söz gelii cömertlik (kerem) Allah’n huylarndan biridir. Kul

onunla ahlâkiandnda ise kerîm (cömertlik ile nitelenmi) diye övü-

lür. Rahmet ile ahlâklanan kula ‘rahîm (merhamet ile nitelenmi)’ de-

nilir. Bu ahlâklar ile nitelenen kimseye, genel olarak fail ismi verilmez,

bunun yerine ‘nitelenen kimse’ ad verilir. Çünkü bu ahlâkn"olula ilgi-

si yoktur. Nc cl-Gafir ismi gibi ortaklk ne de c-edidü’l-ikab gibi

özel hükümle bir ilikisi yoktur. Bu ahlâk sadece el-Vehhab ismi ihsan

mertebesinden verir.

KIRKYEDNC SORU

Ahlâk Hâzineleri Kaç Tanedir?

Cevap:

Ahlâk hâzineleri, yaratklarn snflar ve bireysel ahslarn sayas

kadardr. Bunlar, ahs olmalar bakmndan sonsuz iken hazine olma-

lar bakmndan sonludur. ‘Hazineler’ diye isimlendirilmelermin nede-

ni, ahlâkn onlarda varlk bakmndan gizlenmesidir. Bunlar, kendile-

riyle nitelenmi olduklar eyin hükmünde içerdikleri sfatlar -ki onlarn
»•

varlklar sonsuzdur- nedeniyle hazine yaplmtr. Öyleyse onlar hazine

içindeki hâzinelerdir.

Hepsini birletiren toplayc asl, üç hazinedir. Birincisi, zâdarn

zât olmalar bakmndan gerektirdii hâzinelerdir. kincisi, nispet ol-

malar bakmndan isimleri zorunlu klan nispederin gerei olan hâzi-

nelerdir. Üçüncüsü ise ‘fiil’ olmak bakmndan -yoksa meful veya fail

veya infial olmak bakmndan deil- fiillerin gerektirdii eyleri içeren

hâzinelerdir Bu üç hazîneden her biri, bir takm hâzinelere açlrken

onlar da baka hâzinelere açlr ve sonsuza dek böyle sürer. Öyleyse ha-
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zinclcr bir bakma nicelik altna girerken bir bakma nicelik altna gir-

mez. Bu hâzinelerden varlkta meydana gelenler niceliklidir.

KIRK SEKZNC SORU

‘Allah’n Yüz On Yedi Ahlâk Vardr’ fadesinde Geçen

‘Ahlâk (Huylar)’ Nelerdir?

Cevap:

Bu ahlâk, peygamberlere özgüdür. Onlarn dndaki kimselerin

bu konuda bir zevki olmasa bile, onlar bilebilirler. Bu bilgilerden ise,

bilgi ve sayca sadece Allah’n kendilerini sayd zevk ve merepler or-

taya çkar.

Bu huylardan birisi, tefriki (ayrm) delalet eden cem’ (birlik), tef-

riki içeren cem’ ve cem’i içeren tefriktir (fark, ayrm). Bu ahlâk, izzet,

direnç, kerem ve hikmet mertebesinden ortaya çkar. Bu huylardan bi-

risi de, ‘örtülü nur’ huyudur ki, bu, mârifederin cn çetinidir: Nurun

örtülü olmas mümkün deildir ve özü gerei perdeleri yarar, örtüleri

parçalar. Öyleyse nuru perdeleyen bu örtü nedir? Dikkat et! O perde

sensin! Nitekim ariföyle der:

Sen gaybnn srrndan kalbin perdesisin

Sen olmasaydn, ona mühür baslmazd.

Bunlardan biri de, kalplere ve onun mensuplarna özgü eller ve

kuvvet ahlâkdr. Söz konusu ahlâk, bir takm mertebelere ayrlr. Bu

huylardan biri, sebepleri varlklarnda yok etmektir. Bu da bir takm

mertebelere ayrlr. Bu huylardan yüz mertebeyi Endülüs’te örendim

ki, söz konusu huylar kemâliyle ancak o bölgenin ruhaniliinde bulu-

nabilir. Çünkü yeryüzünün her parçasnn kendisine baklan ulvî bir

ruhanîlii vardr. Ona ait üahi bir hakikat kendisine yardm ederken bu

hakikat ‘ilahi allâk’ diye isimlendirilir.

Dier huylara gelirsek, onlarn da ihata ve genellikte zikrettiimi-

zin aasmda bir takm mertebeleri vardr. Bunlardan her birinin cen-
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nette bir derecesi vardr ve ona ancak bu ahlâk sahibi ulaabilir. Zikret-

tiimiz dört ahlâkn bir ksm peygamberlere, bir ksm velîlere, bir

ksm nebilere ve bir ksm da müminlere aittir. Her biri, kendi say-

snda menzillerdedir. Bir ksmna Mele-i a'lâ ortakken bir ksm bu ta-

bakaya özgüdür. Çünkü Hakk talep eden her ite bir ortaklk gerçekle-

irken halk (yaratlmlar) talep eden her i yaratlmlardan o türe öz-

güdür ve onunla snrldr.

Kalan huylardan on dört ahlâk sadece Allah bilebilir. Bu ahlâkn

kalan ksmn, saylan isimler belirler. Bunlar, bir velînin ya da pey-

gamberden kendisini duyan bir sahabenin bilebildii isimlerdir. Söz

konusu isimler nakil yoluyla bilinemez. Bunlarn on üçünün bilgisi Al-

lah’a özgüdür.’ Kalan ise cennetlikler bilir. Onlar, bunlar bilmede ta-

baka tabakadr. Kastettiimiz, cennetliklere özgü isimlerdir. Çünkü Al-

lah'n öyle bir ehli vardr ki, O’ndan bakasna ehil olmazlar. Nitekim

bir rivayette ‘Kur’an ehli, Allah ehli ve seçkinleridir’ denilir. Cennetin

de bir ehli vardr ki, onlar cennetliklerdir ve onlar cennete uygun olabi-

lir. Onlar, ziyaret mertebesi kendilerini biraraya getirse bile, Allah ehli

olmaya uygun deildir. Onlar, ziyarette dolayl olarak bulunur. Ce-

hennemin de bir ehli vardr (sadece oraya uygundurlar) . Onlar, ne Al-

lah’a e de cennete uygundur. Her bir ehlin içinde yaad bir nimet

vardr. Bu durum, belli bir sürede biten el-Hakem ve el-Adl’in otorite-

sinin kendilerine ilemesinden sonradr. Her gurubun bu bölümde zik-

redilen ahlâklarda bir tecrübesi ve içme (irbi) vardr.

Bu ahlâk, bu üç tabakaya ayrlmtr. Her biri, onlarn kendi du-

rum ve özelliine çarr. Söz konusu ey, ate, cennet ya da mekân ve

niteliin olmad bir mertebede Allah’n nezdinde durmak olabilir.

Binaenaleyh soyut anlamlar için bir ahlâk olduu gibi duyu âleminin

ve hayal âleminin de bir ahlâk vardr. Duyulur cennet duyunun dn-
daki bir anlama aittir. Mânevi cennet manann dnda bir duyuya ait-

tir. Hak ile durmak, manasz duyuya ait manevî bir itir. Hak ile dur-

mak, manaya ait duyulur bir itir. Ate, duyu olmakszn bir manaya

aittir. Bu tabakann merepleri ise, derece derecedir. Bir ksm tam, bir

ksm daha tam ve birksm kâmil bir ksm daha kâmildir.

‘Her eyin melekûmnun dinde bulunduu kimseyi tenzih ederim!

-Her mertebede- O’na döndürüleceksiniz.’ Cennet veya cehennemde
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varlklar var saysak bile, (gerçekte) Hak vardr. Çünkü onlar O’nun

mazharlardr. Onunla nimetleen, bir mazharn dnda olamaz. Çün-

kü o, içinde hazzn bulunmad fenadr. Hak mazharlarda tecelli etti-

inde, lezzet ve aclar ortaya çkar ve âleme yaylr. Allah öyle diyene

merhamet etsin:

Birâ duydunuz mu?

Bir ucu salam (dieri) hasta

Nimetlenir bir azap ile

Azap görür bir nimet ile

Nimet O’nunla gerçekletii gibi azap da O’nmladr. Nimet ve

azap, ancak bileikte meydana gelebilir. Yaln anlamyla nimet ve aza-

bn ise varlkta bir hükmü yoktur. Çünkü bu, var olmayan-akiedilir bir

eydir.

Mazharlarm ehli, nimet ve azap ehlidir. Zâtn mutlak birliinin

ehlinin ise, ne nimeti ne azab olabilir! Ebu Yezid öyle der: ‘Bir za-

man aladm, bir zaman güldüm. imdi ne alyorum, ne gülüyorum.’

Ebu Yezid’e nasl sabahladn diye sorulunca öyle yant vermi: 'Ne ak-

amm var, ne sabahm! Akam ve sabah bir özellikle niteleien kimse

için olabilir. Benim ise niteliim yok ki?’
J

KIRK DOKUZUNCU SORU ve ELLNC SORU

Hz. Peygamberin Dndaki Peygamberlerde

Bunlardan Kaç Tanesi Vardr?

Hz. Muhammed Onlardan Kaçma Sahiptir?

Cevap:

kisinin dndaki hepsi onlara aittir. Onlar, bu mertebelerde kitap-

larnda ve sahifelerinde indirilen eylerin saysnca bulunur. Hz. Mu-

hammed ise farkldr, çünkü o, söz konusu niteliklerin hepsini topla-

m, hatta ezeli bir inayet olarak, bunlar onun adna toplanmtr. Allah
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öyle buyurur: ‘Peygamberlerin bir ksmn dierlerine üstün yaptk.*2'

Kast edilen üstünlük, bu ahlâka sahip olmaktadr.

Bilmelisin ki, Allah yaratlmlar snf snf yaratm, her smfa

‘hayrllar’ yerletirmi, hayrllar içinden ise seçkinler seçmitir. Bunlar,

müminlerdir. Müminlerden ise bir takm seçkinleri ayrmtr. Onlar

velîlerdir. Bu seçkinlerden ise, daha öz bir gurubu seçmitir ki, onlar

da nebilerdir. Bu öz gruptan, özün özünü seçmitir. Bunlar, alan ken-

dileriyle snrl eradar getiren nebilerdir. Bu özün özü gruptan ise,

istisnai bir aznlk belirlemitir. Bunlar, bu özel gurubun en durular-

dr. Onlar, bütün resullerdir. Yarattklarndan ise, birisini seçmitir: O,

onlardandr (peygamberlerden), fakat onlardan (yaratlmlardan) de-

ildir! O, bütün yaratlmlardan üstündür. Allah onu bir direk yap-

m, varlk kubbesini ona dayandrmtr, mazharlarm en üstünü ve yü-

cesi yapmtr. Bu makam onun adna tarif olarak geçerlidir. Böylece

onu beer topra var olmazdan önce bilmitir. te o kii, Hz. Mu-

hammed’dir. Ona kar konulamaz ve ondan büyük olunamaz. O,

efendidir. Onun dndakiler ise, kalabalktr (sürü!). Hz. Peygamber

kendisi hakknda öyle der: ‘Ben insanlarn efendisiyim, övünmüyo-

rum!’ Burada kelime ‘fahr’ diye okunduu gibi baka bir rivayette

‘fahz’ diye de okunur. Bu durumda ifade, ‘ben bunu bâtlla böbürlen-

meden söylüyorum5 demektir. Baka bir ifadeyle, onu söylüyorum, fa-

kat âlemin geri kalan ksmna kar övünme amac tamuyorum. Çün-

kü ben, insan mazharlarnn en üstünü olsam bile, hakikatim ile özde-

lememde (tahakkuk) en güçlü olanm. Binaenaleyh adam, Rabbiyle

deil, kendi hakikatiyle özdeleen kimsedir. Çünkü adam bilir ki, Al-

lah insan kendisi için deil, O’nun için yaratmtr. Bu dereceyi ise

zevk yoluyla ancak Hz. Peygamber elde etmiken kef yoluyla resuller

ve Muhammed ümmetinin bilginlerinin derinleri elde etmitir. Onlarn

dndakilerin bu konuda bir tecrübeleri yoktur.

Zikrettiimizin dndakiler ise, Allah’n kendilerini kendisi için

yarattn bilmez. Onlar öyle der: ‘Allah âlemi, âlem için yaratt. On-

larn bir ksm dierlerini hizmetçi edinmek üzere dierlerinden üstün

olmutur. Allah ise, âlemlerden müstanidir.’ te bu, Allah’ bilenler-

den bir gurubun görüüdür. Ariflerden bir grup ise öyle der: ‘Allah

insanlar ve cinleri kendisi için yaratm, bu iki snfn dndakileri ise

insan için yaratmtr.’ Bu konuda Musa’dan aktarlan bir rivayet var-
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dr. Allah Tevrat’ta öyle vahyetmitir. ‘Âdemolu! Eyay senin için,

seni kendim için yarattm! Kendim için yarattm senin için yaratt-

ma feda etme.’ Allah öyle der:
cnsanlar ve cinleri bana ibadet etsinler

diye yarattm'425 Allah’ bilmek, Allah'n âlemi yarattn ve -kendisi

için deil- varlk mertebesinin ve Allah’ bilme mertebesinin kemâli için

onlara kendini tanttn bilmeyi de gerektirir. Bürün bu yönlerin ge-

çerli bir takm balar ve yönleri olmakla birlikte bir ksm dierlerin-

den daha gerçektir. En üstünü ise vardmz görütür. Bunu varln

ve Allah’ bilmenin kemâli ‘için’ yaratma takip eder. Kalan ise, bu iki

dereceden aadadr.

Bilmelisin ki, ilahi mertebeyle ilikilendirilen her ahlâkn kendisin-

de ortaya çkaca bir mazhar olmaldr. Mazharm o ahlâk ile

ahlâklan, ya Hakkn mertebesine döner ya da ilgili olduu baka bir

mazhar vardr. Söz konusu mazhar, mümkünlerden birinin varlnda

olmay gerektirir ki, bu zorunludur. Kendisi bakmndan Hak için bir

ahlâk yoktur. Öyleyse nispetleri bilen kimse, Allah’ bildii gibi nispet-

leri bilmeyen de Allah’ bilmemi demektir. Nispederi mümkünlerin

talep ettiini bilen kimse âlemi bildii gibi nispederin ortadan kalkm
bilen de, hiç kukusuz, ‘selb (olumsuzlama)’ yönünden Hakk bilmi

demektir. Bu durumda Hak nispederi kabul etmeyecei gibi nispeder

de O’nu kabul etmez. Hak nispederi kabul etmediinde, âlemi kabul

etmez. Nispederi kabul ederse, âlemin ayn olur.

Allah .öyle buyurur:
‘

Rabbine ibadet et!'*
26 Bu özel bir nispettir. ‘Ta

ki sana yakin gelsin.'
427 Böylelikle kime ibadet ettiini, ibadet edilen ve

eden kimdir, örenirsin. Allah öyle buyurur:
*
Hiç bir canl yoktur ki O,

onun perçeminden tutmu olmasn. üphesiz Rahbim dosdoru yoldadr 4418

Baka bir ayette
‘te bu, benim doru yolumudur, ona uyun*29

,
baka bir

ayette ‘Bizi doru yola ulatr'450
,
baka bir ayette

‘
Her eye yaratlm

verdi'
45 '

denilir. Baka bir ayette ise ‘(O yol) göklerin ve yerin sahibi olan

Allah'n yoludur. Dikkat edin, bütün iler sonunda Allah'a döner.*52 Sen

doru yola ulatrrsn* 53
denilir. Baka bir ayette ise ‘Bütün i O’na dö-

ner, O’na ibadet et* 54 buyrulur. Binaenaleyh sen, ibadet etme! Çünkü

kendisini bildiin yönden O’na ibadet ettiinde, kendi nefsine ibadet

etmisindr. Bilmediin yönden O’na ibadet edersen, O’nun ilahi mer-

tebeye nispetine ibadet etmisindir. Bir mazhar veya zuhur eden veya

zuhur olmakszn, bir ‘ayn’ (hakikat) iken O’na ibadet edebilirsin. Bu
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esnada O, O’dur -sen deil- ve sen sensin! Bu durumda, hiç kukusuz,

O’na ibadet etmi saylrsn. te bu, üzerinde baka bilginin bulunma-

d marifettir. Çünkü bu, bilineninin görünmedii mârifettir. niinde

yükselen, yükseliinde inen Hakk tenzih ederim! Sonra bu ikisinden

biri deilken (ayn zamanda) ancak o ikisidir. ‘Aziz ve Hakim’den ba-

ka ilah yoktur!’

ELLÎ BRNC SORU

hsan Hâzineleri Neredededir?

Cevap:

Bunlar, Hakka ve sana nispet edilen mevhum seçimde (ihtiyar)

bulunur. Sen, seçiminde mecbursun. Bu durumda seçim nerede kal-

mtr? Allah ise mecbur deildir. O’nn ii tektir. Öyleyse seçim nere-

de kalmtr? ‘Allah dileseydi...’ Ki dilemez ki. ‘Dileseydi sizi giderirdi.’

O, sonradan olanlara bir yer deildir. Bilakis, d varlklar (a’yân) son-

radan olanlarn yeridir. O, sonradan olanlarn ayn’dr, çünkü onlar

O’nun zuhur ettii yerdir.

c

Onlara Rahman olan Rablerinden hadis (sonradan olan) bir söz (zikir)

geldiinde...
5435

Ayetteki zikir, Allah’n kelamdr ve o onlarn nezdinde

meydana gelmitir. Allah’n kelam, O’nun bilgisi, bilgisi de zâtdr. Bu

kelam, onlarn nezdinde meydana gelmitir. Öyleyse kelam, ihsan hâ-

zineleridir. hsanlar ise, kendilerinde ve onlarn nezdinde meydana ge-

len eyin ortaya çkmasdr. O, mekânszdr. Öyleyse, ihsan hâzineleri-

nin mekân olamaz.

hsanlar birbirlerinden farkl olduu için, her nispet O’ndan bir

hazine talep eder. Be durumda, tek olsalar bile, ihsanlarn çoalmas

nedeniyle, hâzinelerin says da çoalr. ‘Allah sizi -doru sözlü iseniz-

imana ulatrarak hidayet eder.’ Siz müminlersiniz. Burada, iki tane ih-

san vardr. Birincisi hidayet, dieri ise iman ihsandr. Allah’n zahir ve

bâtn bütün nimederi, O’nun ihsanlardr. O, ihsann ta kendisi ise, sen

de bir hâzinesin. Öyleyse âlem, ilahi ihsanlarn hâzineleridir. Bizde
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O’nun ihsanlan gizlenir. Öyleyse O, bizim için bir yerde deilken, biz

O’nun için bir mekânz. O halde mekân olmayan biziz. Bizim varlkla-

rmz, O’nun zuhur mekânlardr.

Mekânn hakikati, mekân kabul etmez. ‘Bir mekâna yerleen ey,

kendi mekân için mekândr’ diyenin sözünü brak! Bu kii, mekânl ile

mekân arasnda mekânllk hakikatinin her birine verdii iki zt hareket

var saymtr. Bu düünce, söyleyenin görüünden kaynaklanan bir ve-

himdir. Bizim söylediimiz udur: Mekân, mekân kabul etmez. Öy-

leyse mekân olan kimse için, mekânn mekân yoktur. Bunlarn hepsi,

doal mazhariardadr. Maddelerden soyut anlamlara gelirsek, onlar

tebih nispetlerini kabul etmeyen isimler için mukaddes mazharlardr.

Onlar bilmek, bilmemektir. Nitekim Hz. Ebu Bekir’in böyle bir ko-

nuda öyle dedii aktarhr: ‘îdrake ulamaktan acizlik, bir idraktir.’ O
halde, tebihi kabul eden kimse için mekândan tenzih deimitir. Bu

durumda, âlemde tebih olmad gibi tenzih de yoktur. Çünkü bir ey

kendisinden tenzih edilemedii gibi kendisine tebih de edilemez. Mer-

tebeler ortaya çkm, nispederin anlam belli olmutur. Kuluna öre-

ten Allah’a hamd olsun!

ELLKNC SORU

Amellerin Gayret Hâzineleri Nerededir?

Cevap:

Bunlarn hâzineleri, amel sahiplerinin zâdardr. Tirmizî, gayretin

bedenlenmesini kast etmise, onun hâzineleri hayaldir. Nerede saklan-

dklarn kast etmise, bunlar Sidre-i münteha’da saklanr. Amellere ait

ilahi hâzineleri kastetmise, onlarn hâzinesi el-Hafîz ve ei-Alim ismi-

dir.

Gayret (sa’y) hazîneleri, akncs olmayan, be tanedir. Allah’n

kullar ise, iki kiidir: Çalan ve kendisiyle çallan! Kendisiyle çal-

lan kii, bu bölümde ele almak istediimiz kimse deildir. Biz çalan-

lara nispederi yönünden amellerin gayretini ele almak istiyoruz. Çal-
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anlar üç kiidir: Birincisi Hak, kincisi Hak ile çalan, üçüncüsü yara-

tlmtr. Her birinin, kendisine izafe olunuuna göre amelde bir gayre-

ti vardr. Söz gelii Allah komay (hervele) kendisine nispet etmitir.

Bu, komann hzl bir tarzdr. Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Siz b-

kana kadar Allah bkmaz.’ Bu ifade, güvenilir bir rivayette yer alr.

Hak olan amelin gayretine (sa’y) gelirsek, amel, yapana verilmek

üzere özü gerei bir ücret gerektirir. Burada amel sahibi, hakikati ecri

kabul etmeyi gerektiren eydir ve bir ecir gereklidir. Ecir, sadece övgü

olabilir, çünkü bu amel sahibi -ki Haktr- övgüyü kabul edebilir. O,

kökleri ya da huri, vildan ve tecelliler gibi ödülleri kabul etmez. Amel

güzellik ve çirkinlik içeriyor ya da güzellik ve çirkinlik içermiyorsa, gü-

zel veya çirkin ya da güzel veya çirkin deil hükmüne konu olmas ba-

kmndan böyle bir amel, bu amel sahibine (Hak) izafe edilemez.

Amel, olumlama ya da olumsuzlamadan soyut olarak, O’na izafe edilir.

O’nun sahibi ise, cennette nimet ve haz bakmndan en yetkin insan,

derece bakmndan en üstün kimsedir. Amel yönünden cennette ona

ait ey, Adn cennetidir.

Amel sadece amel oluu yönünden bütün cennetlerde nasibini arar

ve nasibiyle birlikte sahibine döner. Hatta bu amel, bütün cennetlerde-

ki derecelerine varmada o kii adna bir binee dönüür. ‘Cennetlerden

dilediimiz yere ularz™6 derken kast edilen ey budur.
‘

Amel sahipleri-

nin ecri ne güzeldir
5437 buyurur. Onlar, bu kimseler deildir, aksine Hak

ile ve halk ile amel edenler kast edilir. Allah ‘amel sahiplerinin ecri ne

güzeldir!’ derken onlara ait övgüyü kast etmise, bu övgü onlarmdr.

Çünkü ‘ne güzel’ ve ‘ne kötü’ gibi sözler, övgü ve knama anlatr. Bu-

rada amel eden. Haktr. O’na ait övgü de, haktr. ‘Ne güzel’ kelimesi

ise, bir övgü ve medh kelimesidir. Bu teville bütün ayet, O’na ait hale

gelir. Cennedere yerlemek ise, O’na deil, amele aittir. Öyleyse amelin

kendinde gözüktüü kii -ki sensin- kendisinden çkan amelinin inaye-

tiyle cennette ‘diledii yere’ yerleir. Çünkü onun doal sureti, duyulur

ve muhayyel nimeti talep eder. Bu nedenle, hakiki amelin efaatiyle,

arzusuna göre cennetler ona mubah klnr.

Bütün bu gayret hâzineleri, nurlardr: Mubah, mendubu, vacibi,

haram ve mekruhu nurdur. Bu ise, ekilci âlimlerden kefi olmayanla-

rn nezdinde kabul edilmi ve hükmü ortaya çkm bir meseledir. eri-
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arlar bilmede tam kef sahibi ola ekilci âlimlerde ise -ki bu amelde

bu nitelikle ortaya çkan eyi kast ediyorum- eriatn güzel gördüü ve

kabul ettii ey etkin olabilir. Fakat insanlarn çou bunu bilmez.

Ameli Hak ile olan kimsenin gayretine gelirsek, bu kii buna yak-

lar. u var ki, böyle biri zâtn amel edici görürse, ‘Ancak sana ibadet

eder ve senden yardm dileriz’ ile ‘Allah’tan baka güç ve kudret sahibi

yoktur’ diyenlerden saylr. Bu kii, birinciden (ameli ‘Hak’ olan kii)

daha eksiktir ve Hak bütün eylemlerinde onun perçeminden tutmu

olduu için, amelinde bir kef sahibidir. Böylece bize göre be, Ebu

Haife’ye göre alt hâzinesi, halis bir nur, halis olmayan bir nur ve ön-

ceki karanl gideren bir nur ile dolar. Bu durumda halleri, kark

olur. Bu huzur vc kefin gayretteki inayeti olmasayd, karanln gi-

dermek nedeniyle meydana gelen mutluluu tamamlanmazd. Bu iki

snf, nurda amel sahiplerindendir. ‘Onlarn ecri ve nurlar vardr.’

‘Amelinin gayreti (Hak deil dc) halk olan kimse’ye gelirsek, bu

kii adna yapma ve yapmamada vâcip, yani farz hâzineleri, yine yapp

yapmamada mendup hâzineleri kaldrlr. Söz konusu hazineler, nur ile

doludur ve zikrettiimiz nurlarn dndaki bu nurlar olula karm-
lardr. Ayn zamanda, onun adna yapp yapmamada mubah hâzineleri

yükseltilir. Mubah terk eden ya da mubah olduu için onu yapan kii

için bu hâzinelerde o türe özgü bir nur bulunur. Bu nur, sanki perde

ardndan nurdur ve ince bir bulut ardndan görülen günena ben-

zer. Amel sahibi mubahn bir haram veya mekruhu terki içerdiine

bakp herhangi bir vacip veya mendubu terk etmek akima gelmezse,

onun nuru, bu nurdan yoksun olan birinci nurdan daha eksik ve daha

az parlaktr. Mubahn bir mendubu veya kendisine zorunlu kld fa-

kat vaktini belirlemedii bir vacibi içerdiini düünürse, onun nuru bu

hâzinesi içinde önceki iki nurun arasnda bulunur. Bu kii için yapp

yapmamada haram hazîneleri yükseltildii gibi yapp yapmamada mek-

ruh hâzineleri de yükseltilir. Belli bir vakit belirlemeksizin kiinin ken-

dine zorunlu kld ie örnek olarak belirli bir gün olmakszn oruç

adayan kiiyi verebiliriz. Bu kii, dilerse, o gün tutabilir. Bu oruç

vaciptir, fakat tuttuu günde zorunlu deildir. Oruç tutmamas mubah

olan bu günde adam tuttuunda ise, vacibi yerine getirmi demektir.
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Haram hâzinelerine gelirsek, onlar srf karanlktr. Mekruh hâzine-

leri ise, perdedir. Amel sahibi bir haram ilerken onun haram, mekru-

hu ilerken onun mekruh olduuna inanrsa, haram hâzineleri perdeyle

dolarken mekruh hâzineleri aydnlk ve afak gibidir. Müminler ya da

birleyenler içinde bilhassa bu özel amelin sahipleri vardr. Mümin ve

birleyenin dndakiler hakknda ise, soru sorann amac bakmndan

söylenecek bir ey yoktur. Amellerin gayreti bakmndan ise, her amel

sahibinin bu bölümde kendi gayretine göre bir katks vardr. Bunlar,

muattl (nitelikleri reddeden), mürik, kâfir ve inkarc ve münafk gibi

amel sahipleridir. Bu bein dnda, bedbaht yoktur. Bunlarn yöntem-

lerinden konumak ise uzar. Hepsi, belli bir süreye kadar kendi yolun-

da yürür. Onlardan her biri öyle iddia eder: ‘Ben de (rahmetin kuat-

t ve zikrettii) eyadan biriyim, dolaysyla benim de bir rahmetim

olmaldr. Çünkü rahmeti dile getiren kiinin özellii, snrlama deil-

dir. Snrlamayd, ancak O’nunla olabilecek bir ey kendisinin dnda
kalrd. Bir eyin O’nun dnda kalmas ise, imkânszdr. Öyleyse snr-

lanmas imkânszdr.’ çimizden bazlarnn üzerine zorunluluk hâzine-

lerinin rahmeti dökülürken bir ksmnn üzerine zikrettiimiz ihsan hâ-

zinelerinden rahmet dökülür. Herkes isteklidir, istenilen ey de geni-

tir. ‘Rabbin mafireti geni olandr.’ Bu Rabbani geniliin bir ey kar-

snda daraldn görür müsün? O, srf kötülükteki (yokluk) müm-
künlere dar gelmemi ise, kark kötülükte bulunduklarnda onlara na-

sl dar gelebilir ki? Allah takva sahibini takva sahibi olmayandan ayrr.

‘Ben o rahmeti takva sahiplerine yazarm’ ifadesiyle kendisine sorunlu

yapt rahmeti ona tahsis ederken dierine mutlak rahmeti tahsis eder.

Mutlak rahmet, ihsan rahmetidir ve bir eyle snrlanmaz. îte bu, özet

açklamayla amellerin gayret hâzinelerinin sorusunun cevabdr.
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ELL ÜÇÜNCÜ SORU

Nebilere Nereden Verilir?

Cevap:

Nebiler iki ksmdr: Teri (eriat getirmek) nebileri ve teri

nebileri olmayanlar. Teri nebileri ise iki ksmdr: Seçkinlere eriat ge-

tiren nebiler. Buna örnek olarak ‘srail’in kendine yasaklad hariç . .

.

5438

ayetini verebiliriz. kinci ksm ise, bakalarna (da) eriat getiren

nebilerdir ki, bunlar resullerdir. Resul-nebîlere ‘mülkün mülkü5

olan

mülk mertebesinden verilir. Resul olmayan nebilere ise özel mertebe-

den (vahiy) verilir. Bu iki snfa özgü Ruh’un (vahiy) vermedii

nebilere ise cömertlik mertebesinden verilir. Hepsi, toplayc ihsan ve

rahmet kaynandan (yardm ve vahiy) alr.

Büyük ve genel daireye -ki mutlak nebîliktir- gelirsek, bu mutlak

nebîliin verildii kiide neyin bulunduunu ya da Rabbinin ona hangi

hediyeyi verdiini kimse bilemez. Gerçekte o kii de bunlarn kadrini

bilemez, çünkü bu hediyelerde ayrtrmay salayacak bir zt yoktur.

Kendisine bir rahmet olarak nebîliin verildii ve Hakkn kendisine

efkat yoluyla öretim iini üsdendii kimseye ise, Allah mârifederiyle

tannr. Sonra, ona gaybnda bildirmek istedii eyleri bildirir. Bu

kimselere örnek olarak, hakknda ‘Ona nezdimizden rahmet verdik
Ui9

de-

nilen Hzr’ verebiliriz. Baka bir ifadeyle, ona merhamet ettik ve ken-

disiyle gözükrüü bilgiyi verdik. Allah (âyette) Hzr’a nezdinden bir

rahmet verdiini kast etmi ise, bu rahmeti Hzr’a kendisine ve kulla-

rna merhamet etsin diye vermitir. Öyleyse eer çocuk yaam olsayd

onunla ileyecei günahlar arasnda engel olmak, öldürülen çocuk için

bir rahmettir, çünkü o tab'an kâfir yaratlmt. Hzr’n (gemiyi) gasp

edecek hükümdara yönelik rahmeti ise, o yoksullarn gemisine el koy-

mann günahn yüklenmemesini salamakt. Binaenaleyh rahmete

rahmet eden yönünden baklr, amaç sahibi bakmndan baklmaz!

Çünkü o, rahmetin verdii yarar bilemez. Örnek olarak, kangren ol-

mu adamn ayan kesen doktoru verebiliriz. Ayak kesmek, onun ca-

nnn korunmas için bir rahmettir. Öyleyse rahmet, merhamet eden-

den kaynaklanan genel bir durumdur.
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eriat getirmenin bulunmad mutlak nebîliin verildii kimse

görmedim. Verilmi de bilmemi olabilirim ki, bu ihtimald deildir.

Allah’n velîlerinden sayca bilinemeyecek kadaryla karlatm. Kendi-

ne özgü özel eriatla snrlanm nebîliin verildii kimselere gelirsek,

bugün yeryüzünde onlardan kimse bulunmaz. Onlar vaka -ki

mübeirat (doru rüya) demektir- dnda kimse göremez. eriat ile

snrlanm nebîliin verildii kimselerden zamanmzda lyas -ki resul-

lerdendir- dris ve sa vardr. Hzr hakknda ise nebîlik ve velilik ara-

snda görü ayrl vardr. Bir ksmna göre nebî, bir ksmna göre

velîdir.

ELLÎ DÖRDÜNCÜ SORU

Velîlerden Sezgi Sahiplerinin Hâzineleri Nerededir?

Cevap:

Onlarn ilahi mertebelerden olan hâzineleri. Hakkn mertebesin-

dedir. lahi mazharlarda ise gözün gördüü ya da genel olarak susan ve

konuan kimselerin baz duyularnn ilitii mazharlardadr.

Konuanda bana ilham eder, sonra susanda

Önce gözlerin gamzesi, sonra kalarn çatlmas (eklinde ilham eder)

Hz. Peygamber bu konuda öyle der: 'mam Allah kendini öveni

duydu5 dediinde ‘Rabbimiz! Hamd sanadr’ deyiniz. Allah kulunun

diliyle 'Allah kendini öveni duydu5
demitir.

5 te bu, Allah’n yaratkla-

ryla konumasdr. Allah Teala,

'

Allah’n sözünü duyana kadar onu kom-

u edin
5440

diyerek bedeviyle Peygamberinin diliyle konumutur. Çün-

kü Peygamber ona Kur’an okuyan kiidir. Kur’an ise Allah kelamdr.

Allah öyle der: ‘Onlara Rablerinden hadis bir süz geldiinde . .

.

5441 Çünkü

bu söz gerçekte Allah kelam olmak yönünden kadim olsa bile, onlarn

nezdinde hâdistir (sonradan meydana gelmi). Hz. Peygamber Ömer

hakknda öyle demitir: 'Bu ümmette sezgi sahiplerinden birisi varsa,

o da Ömer’dir.
5

Burada, Allah’n nebî ve resullere deil, velîlere olan



Seksen Dördüncü Ksm 3*9

ilhamn kastediyorum. Mertebelerin deimesiyle zevkler de deiir.

Biz, iddia ettiimizde bizim admza yadrganmayacak hususlardan ko-

nuabiliriz. Çünkü velilik kaps açktr. Bu nedenle Tirmizî, velîlerden

sezgi sahiplerinin hâzinelerini sormutur.

Sezgi sahiplerinin en yetkini, ilham ettii eyi ‘Allah’tan anlayan’

kimsedir. Burada anlalan, (ilham edilen) her eydir. Onlar, mutlak

anlamda Haktan duyanlardr (sema-i mutlak). Duyduklarnda olumlu

karlk verirlerse, o ilham (hadîs); Hakka Hak ile karlk verirlerse,

muhadesedir (karlkl konuma). Onun sözünü O’nun vastasyla du-

yarlarsa, bu, onlar hakknda bir ilham deil, hitap ya da kelamdr. Ha-

kikatler ehli, (sonradan olmuluk anlam tayan) muhadeseyi imkânsz

görürken, münâcât imkânsz görmez. Çünkü Hakkn nezdinde hiçbir

ey, sonradan meydana gelmez. Allah kullarndan dilediine ilham

ederken onlardan hiç biri ona ilham vermez. Fakat O’na münâcât eder

ve ‘gece sohbeti yapar (müsamere).’ Örnek olarak teheccüd namaz k-

lanlarn ‘müsamere ehli
3 olmasn verebiliriz. Alem, (Halt ile deil)

kendileriyle duyduklarnda, velîlerden sezgi sahiplerinin hâzineleridir.

Sezgi sahipleri ise, velîler makamlarnda en düük derecededir. Onlar,

yüce mertebede sradan insanlar arasndadr, çünkü onlarn bilgileri,

zevkten kaynaklanmaz. Bu, nakil bilgileri ya da fikir bilgilerinden iba-

rettir.

Allah’m susanlardaki konumas, ekilci bilginlerin avamna göre

‘hal’ konumasdr. Yani susann halinden u veya bu anlalr. Öyle ki,

konutuunda kendisinden anlalan eyi söylerdi. Sûfler, bu konuda

öyle der: ‘Yeryüzü kaza beni niçin yaryorsun (içime giriyorsun)

demi. Kazk ise, ‘beni hareket ettirene sor’ demitir.’ te bu, onlara

göre, hal ilhamdr. Onlar,
‘Her ey O’nun övgüsünü tespih eder**1 ayetini

de bu anlamda yorumlamtr. Baka bir ayet ise ‘Biz emaneti dalara,

göe sunduk, onlar bunu yüklenmekten çekindi’**
3
ayetidir. Burada, çekin-

me hal çekinmesidir. Kef ehli ise, cansz (donuk), bitki ve hayvan: her

eyin konumasn -hayalde deil- duyu âleminde kulakla snrlanan bir

duymayla iitirler. Tpk konuan insanlarn sözünü de ya da seslileri-

nin sesini kulakla duyduklar gibi. O halde, bize göre varlkta susan bir

ey yoktur. Her ey, Allah’a övgüyü söyler. Ayn ekilde, bize göre var-

lkta kendisi açsndan konuan da yoktur. Allah’n dndaki her ey,

söz sahibi deil, susandr. u var ki bir ey mazhar haline geldiinde,
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konuma zuhur edene aittir. Deriler öyle diyecektir: ‘Bizi her eyi ko-

nuturan Allah konuturdu.’ Öyleyse, zâhirde söz esas iken susma per-

deli hakknda ortaya çkan geçici bir durumdur. D varlklar, için sus-

ma asildir. Duyulan söz ise perdelinin hakknda ortaya çkan geçici bir

durumdur. Hakikat ehli harf ve ses (vastasyla sesleri) duyanlar maze-

retli sayar. Ses ve harfi reddedenler için de bir mazeret vardr.

Seksen dördüncü ksm sona erdi, onu elli beinci ‘sezgi nedir’ so-

rusu ile seksen beinci ksm takip edecektir.



[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
SEKSENBENC KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

ELLBENC SORU

Sezgi Nedir?

Cevap;

Sezgi (hadis), duyann duyduundan -Rabbi vastasyla deil-

kendiliiyle alglad eydir. te bu, -baka bir ey deil- ilhamdr.

Onu Rabbi vastasyla duyarsa, bu ‘hadis’ olmaz. Burada ‘Rabbi vasta-

syla duydu5 sözü, Allah’n ‘Ben onun kendisiyle duyduu kula olu-

rum5

ifadesine iaret eder.

Bilmelisin ki Allah Teala’nm Semi5
(duyan) diye nitelenmesi,

O’nun ayndr, ilave bir durum deildir. Bunun açklamas, her ilahi

ismin bir kelam nispeti olmasdr. nsan, akl ve duyuya göre, hallerin

onun üzerinde deitii bir yerdir. Çünkü âleme göre bu nitelikte olan

ulûhiyet, özü gerei bunu gerektirir. ‘Göklerde ve yerde olan herkes

O’ndan ister. O her an bir itedir.’
m O halde, olutaki her hal, ilahi bir

e'n’dir (i). lahi bilgilerde, Allah’n iki ahsa bir surette veya bir ahsa

iki kez ayn surette tecelli etmeyecei sabittir. Her tecellinin bir kelam

vardr. Bu kelam o tecelliden bu hale aittir ve ‘hadis (söz, ilham
)

5

diye

isimlendirilir. Öyleyse hadis, süreklidir. u var ki, insanlarn bir ksm
onun hadis olduunu anlarken bir ksm bunu bilemez. Bunun yerine

‘bana öyle öyle bir ey ortaya çkt’ der ve onun Hakkn kendisiyle iç

konumas olduunu anlayamaz. Çünkü o, düünce olmasna göre, Al-

lah’tan anlamaktan mahrum kalmtr.
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Baz kimseler düünceleri dörde taksim etmitir. Bu taksim hadiste

(ilham, iç konumas) meydana gelmez. Çiinkü ilham, her ksmda bu-

lunur. Bu ksmlar ise, bu söz ile kastedilen eyi kendisinden anlayan

zâdarda gerçekleir ve bu balamda ‘eytani düünce’ denilir. Hak, onu

irade edip ‘ol’ dediinde ‘rabbani irade’ ve ‘ilahi bir sözdür.’ Bunun

üzerine onu el-Baîd ismi alglar. Nitekim melek kaynakl düüncede de

ilahi sözü el-Karib ismi, nefsî düüncede ilahi sözü el-Mürid ismi, rab-

bani düüncede ilahi sözü, el-Hafz ismi alglar. Bütün bunlar, Allah

adamlarnn farkna varabildii ilahi sözün snflardr.

Öyleyse (farkl) tabakalarna göre bütün âlem, hadiste (ilham) bu-

lunmay sürdürür. Allah kime onu anlamay nasip eder de ilham bilir-

se, bu kii, sezgi sahibidir (muhaddes) ve ilham ehlidir. Bu kii, duy-

duu her eyin -isimleri deise bile- ilham olduunu bilir. Bu isimlere

örnek olarak, müsamere, münâcât, inilti, iaret gibi isimleri verebiliriz.

Öyleyse sözün tümü, hadis ve kadimdir. Duymada hadis duyuranda ise

kadimdir!

ELL ALTINCI SORU

Vahiy Nedir?

Cevap:

Vahiy, bir ibare olmakszn, ibarenin yerini alan iaretin kendisiyle

gerçekletii eydir. Zaten ibare, o iaretten onunla kast edilen anlama

geçi yapar ve bu (geçi) nedeniyle ‘ibare’ diye isimlendirilmitir. aret

ise -ki vahiydir- böyle deildir, çünkü o, iaret edilenin kendisidir. Va-

hiy ise, ilk anlalan ve ilk anlatmdr. Anlamann, anlatmann kendisi

olmasndan daha hzl bir ey yoktur. Bu nükteyi anlamadysan, vahiy

sahibi deilsin. Vahiy, hz demektir ve zikrettiimizden daha hzl bir

ey de yoktur.

Kelamn bu türü, ‘vahiy’ diye isimlendirilir. Bu konumda olup zatî

tecelli olduunda ise, bir rivayette ‘Allah’n vahiyle konumas, melek-

lerin baylmasna yol açan ta üstündeki yamur sesine benzer* denilir.
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Rab daa tecelli ettiinde, da parçaland. Bu, Musa’nn perdesiydi.

Çünkü Musa, emrine itaat etmek üzere Allah’a bakyordu. Dan ans-

zn parçalanmas esnasnda da parçalayan bir ey parldam, Musa

baylp dümütür. ‘Kalplerinden korku gittiinde ‘ne dedi?’ derler,’

Söyleyen, Halttr. Melekler ise ‘Hak’, yani ‘hakikat’ derler. O, hüviyeti

yönünden bu nispette münezzeh ve mütealdir.

Öyleyse vahiy, Hakkn sözünden kaynaklanan etkinin dinleyenin

nefsine hzla ulamasdr. Bunu ise, ilahi e’nleri bilen arifler anlayabi-

lir. Çünkü bu, kendileri fark etmese bile, âlemdeki ilahi vahyin ta ken-

disidir. Bazen vahiy, emir’den olan ilahi ruhun verilen habere inanmay

hzlandrmas olabilir. Ftrî olan, insan gayretinin bulunmad her

eydir ve bu yönüyle ftrî eyler de vahiydir. Örnek olarak annesinin

memesini alglayan bebei verebiliriz. Bu da bebee dönük ilahi vahyin

etkisidir. ‘Biz ona sizden daha yaknz, fakat siz göremezsiniz.’ ‘Allah

yolunda öldürülenlere ‘ölü’ demeyiniz, fakat onlar diridir, siz fark

edemezsiniz.’ Allah öyle buyurur: ‘Rabbin arya dalardan ve aaçlar-

dan evler edin diye vahyetti.’
443 Ar Allah’n vahyini anlamam olsayd,

ondan meydana gelen (bal) meydana gelmezdi.

Kelam vahiy olduunda, ona kar bir muhalefet düünülemez,

çünkü onun otoritesi kar konulamayacak kadar güçlüdür, ‘Musa’nn

annesine ‘onu emzir’ diye vahyettik. Korkuya kapldnda ise ‘sandala

brak’ dedik.’ Musa’nm annesi de öyle yapt ve (bir vahiy olan) emre

kar çkmad. Bununla birlikte, içindeki durumu -olunu helake att-

n- dile getirmekteydi. Fakat Musa’nm annesi, buna kar çkmam,
tereddüt etmemi, en tehlikeli düüncelerden biri olan olunu bir san-

dal içinde nehre brakmayla beerilik yönü anneyi etkisi altna almam-

t. Bu durum, vahyin vahyedilenin nefsinde doasndan -ki kendisidir-

daha güçlü bir otoriteye sahip olduunu gösterir. Allah öyle buyurur:

‘Biz ona ahdamarndan daha yaknz.’446 ah daman, onun zâtdr,

Dostum! Allah'n sana vahyettiini zannettiinde, tereddüt ve kar-

çkma esnasmda nefsine bakmalsn! Tereddüt kaynakl bir tedbir ya

da açklama ya da düünce bulursan, vahiy alm saylmazsn. Gelen ey
sende hüküm sahibi olup seni köreltir, sarlatrr ve seninle düüncen

arama girer ve hükmü sende uygulanrsa, o vahiydir ve bu esnada va-

hiy sahibisin. Bu durumda yüksekliinin ve üstün konumunun senin
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altnda olduunu söylediin bitki, hayvan ve donuklara (canszlara) ka-

tlman olduunu örenirsin.

Çünkü insann toplamnn dndaki her ey, toplamyla Allah’

bilme üzerinde yaratlmtr, insann ve cinlerin toplam ise böyle de-

ildir. nsan tafsili halamndan dier yaratlmlar gibi Allah’ bilme

üzerinde yaratlmtr. Bunlara örnek olarak melek, bitki ve donuklan

verebiliriz. nsanda bulunan saç, deri, et, sinir, kan, ruh, nefis, trnak

ve benzeri eyler, ftraten, yani kendisine tecelli eden vahiyle Allah’ bi-

lir. nsan toplam bakmndan ise -ki toplamnn bir hükmü yoktur- Al-

lah' bilemez. Ta ki, inceler, düünür ve kendisine döner. Bu durumda

onun kendisini yaratan, meydana getiren bir yaratcs olduunu anlar.

Allah derisinin ya da elinin veya dilinin, ayann konumasn ona du-

yurmu olsayd, onlarn rablerinin bilgisini söylediklerini; O’nün ann
tespih ve takdis ettiklerini duyard. ‘O gün dilleri ve elleri yaptklarna

tanklk eder. Onlar derilerine ‘niçin aleyhlerimize tanklk yapyorsu-

nuz?’ derler.’

insan parçalan yönünden Allah’ bilirken bütünü ve toplam yö-

nünden Öreninceye kadar Allah’ bilemez. Baka bir ifadeyle, parçala-

rnda bulunan ey kendisine öretilir. O halde insan, âlim ve cahildir.

Herhangi bir nefis, onlar adna kendilerinde gizlenmi ‘göz aydnln’
bilmez. nsan tafsili yönünden vahiy sahibiyken bütünü yönünden her

vakit vahiy sahibi deildir.

ELLÎ YEDNC SORU

Peygamberler ile Sezgi Sahipleri Arasndaki Fark Nedir?

Cevap:

Bu fark, tekliftir. Çünkü nebîlikte teklif bilgisinin bulunmas zo-

runluyken ilham alanlarn ilhamnda genel olarak teklif yoktur. Tirmizî

bu soruyla eriat getiren nebileri kastetmise, cevap budur. Genel

nebîlik sahiplerini kast etmise, ilham alanlar da ondan bir parçaya sa-

hiptir. Kendisine gelen vahiyde eriatn bulunmad nebî, velîlerin ba-
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ve makamlarn toplaycsdr. Söz konusu makamlar, ilahi isimlerin

gerektirdii ve eriat peygamberliinin bulunmad makamlardr. On-

lar, mülk kaynandan Ruh-u emin (Cebrail) vastasyla vahiy alr.

Sezgi sahibi için sezgiden baka ve hal, amel ve makamlarn sonuçla-

rndan baka bir ey yoktur. Her nebî sezgi sahibiyken her sezgi sahibi

nebi deildir. te bunlar, velîlerin nebileridir.

eriat getiren nebilere gelirsek, onlarn kalplerine Ruhlarn, emir

ve yasa, emir ve yasan dndaki baka hususlar indirmeleri gerekir.

Örnek olarak ilahi ilimleri, gelecekte olacak i ve durumlar bildirmeyi

verebiliriz. Bu, eriat nebîiiinin dnda, genel anlamda nebilerin hal-

lerindendir ve sezgi sahibi de buna ular.

Mutlak nebîlik sahibi birinden eriat sahibi nebilerin hükümlerin-

den bir hüküm ortaya çkabilir. Örnek olarak öldürme, mal alma ya da

o dönemde yerleik eriatn hükmüyle çelien bir davran verebiliriz.

Bilmelisin ki, bu durumda eriat olmayan o peygamberin davran,

kendisine inip yükümlü olduu eriattan kaynaklanmaz. Bilakis bu velî,

hala uyduu eriat getiren peygambere uymaktadr. Fakat tesadüfen

kendisine baka bir peygamberin eriatna uymak bildirilmitir. Söz

konusu peygamber dier peygamberin eriatndan farkl bir hükmü

onun adna eriat yapmtr. O eriatn bu peygamberdeki hükmü, di-

er peygamberin hükmüyle çeliir. Bu konumdaki bir ahs, Hzr’n
Musa ile biraraya gelmesi gibi, herhangi bir peygamberle biraraya ge-

lebilir. Bu örnekte Hzr, çocuu öldürme hükmü verir, Musa ise eria-

tn zahirine göre masum bir cann ksas olmakszn öldürülmesine tep-

ki gösterir. Çünkü böyle bir hüküm onun eriatna aykrdr. Bunun

üzerine Musa Hzr’a ‘Kukusuz kötü bir ey yaptn’ der. Yani benim

eriatmn yadrgad bir i yaptn. Hzr da kendisine öyle der: ‘Ben

bu ii kendiliimden yapmadm.

5

Burada bütün yaptklarm kast et-

mektedir. Öyleyse Hzr, hüküm verirken Musa’dan baka bir peygam-

berin eriatna uymakta idi. Binaenaleyh, uyduu o peygamberin kendi

eriatna göre verdii hükme uyarak hüküm vermiti. Söz konusu pey-

gamberin eriatnn bir hükmü de, bir ahsn kendi bilgisine göre hü-

küm vermesiydi. Böylece Hzr, çocuun kâfir olaca hakkndaki bil-

gisiyle hüküm vermitir. Dolaysyla Hzr’n verdii hüküm, indirilmi

bir eriata sahip olmasndan kaynaklanmamt. Hzr, tpk bir haki-

min Hz. Muhammed’in eriatna göre hüküm vermesi gibi, çocuk
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haliknda bir hüküm vermiti. te, velîlerin nebilerinden hükümler

böyle ortaya çkar.

öyle sorulabilir: Böyle bir durum, peygamberlerin bulunduu

dönemde caizdir. Günümüzde ise tek eriat vardr. Acaba velîlerin

nebileri Muhammed’in eriatna aykr hüküm verebilir mi!1 Bu soruya

cevabmz ‘hayr’ ve ‘evettir.’ ‘Hayrdr’, çünkü velî-nebînin kendi görü-

üyle hüküm vermesi caiz deildir. ‘Evettir’, çünkü afii’nin Hanefi’nin

hükmüne aykr hüküm vermesi caizdir. Her ikisi de, Muhammed’in

eriatdr, çünkü o, her iki hükmü de onaylamtr. Böylelikle Mu-

hammed’in eriatyla Muhammed’in eriatna aykr davrandn.

Velîlerin nebileri, Hakkn kendilerine bildirdii Peygamberin eriatnn

hükümlerinden haber verebilir. Ya da Peygamberi görebilir ve Pey-

gamber onlara herhangi bir konuda kendilerine göre sahih olan bir ri-

vayet nedeniyle Ahmed, afii, Malik ve Ebu Hanife’nin söylediinden

baka bir hüküm bildirebilir. Velîlerin nebileri söz konusu hadisi öre-

nir ve onun rivayet yolundan Hz. Muhammed’in eriatnn (mezhep

imamlarnn verdii) hükümden farkl olduunu ve söz konusu hadisin

gerçekte sahih olmadn örenir. Bu durumda zorunlu olarak farkl

hükmü uygulamalar gerekir. Nitekim aratrma sahibi de, bir baka

müçtehit ayn hadisin doruluuna delil bulmu iken, hadisin doru-

luu hakknda kesin bir kant bulamadnda ayn durumdadr. Her

ikisi de, içtihada hakkn vermitir. Bu durumda müçtehitlerden her bi-

rinin kendi nezdnde sabit eye aykr davranmas yasaktr. Bunlarn

hepsi, tek eriattr.

Bu gibi hükümler, Allah’n bu hükmün peygamberin eriat oldu-

unu bildirmesiyle, velîlerin nebilerinden görülür. Konuya yabanc ki-

i, o insann nebîlik iddiasnda bulunduunu ve bu davranyla pey-

gamberin eriatm geçersiz kldm zanneder ve onu tekfir eder. Bu

durumu devrimizde çokça gördük ve devrimizin bilginlerinden tecrübe

ettik. Biz onlar mazur görmekteyiz, çünkü bu gurubun doruluu

hakknda onlarn bir delili yoktur. Onlar, zann galibe göre hareket

etmekle yükümlüdür. Velîler ise hükümleri bilen ve -Allah’a hamd ol-

sun- zan tamayan kimselerdir. ekilci bilginler aratrmaya hakkn

verselerdi, velînin halini kabul ederlerdi. Nitekim afii, Maliki’nin

hükmünü kabul eder ve bir hâkim ona göre hüküm verdiinde bunu

geçersiz saymaz. Bununla birlikte onlar (müçtehitler), bu kapy kendi-
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lerine açm olsalard, art niyetli iddia sahiplerinden dine zarar gelirdi.

Bu nedenle, kapy kapam ve öyle demilerdir: Kapy kapatmak,

velîlerden doru sözlülere bir zarar vermez. Ne de güzel yapmlardr!

Biz onlarn bu davranm teslim ve tasvip ediyoruz. Allah nezdin-

de tam bir ödül alacaklarna da kanaat getiriyoruz. Fakat bunun böyle

olmas, kendilerinden farkl düünen velînin ‘kesinlikle
3 yanldna

hükmetmedikleri sürece böyledir. Fakat kesin kanaat getirirlerse, bir

mazeretleri olamaz. Müçtehitler söz konusu velîleri (bu gibi durumlar-

da) en azndan ‘kitap ehli’ konumuna indirmelilerdir: ‘Ne tasdik ederiz

ne yalanlarz.’ Çünkü bir delil onlarn doruluunu göstermedii gibi

yalan söylediklerini gösteren delil de yoktur. Müçtehitler kitap ehline -

iddiada bulunduklar konular teslim etmekle birlikte- onlarn nezdinde

sabit hükmü uygulamaldr. Doru söylerlerse, lehlerine, yalan söyler-

lerse aleyhlerinedir. Velîlerin nebilerinin hükümleri de böyledir. Onlar,

eriat sahibi deil, zorunlu olarak uyan kimselerdir. Özellikle, Hz.

Muhartmed’in otoritesinin kendisinde ortaya çkt zamanda durum

böyledir.

Sezgi sahipleri, bu mertebeye sahip deildir. Onlar sadece sezgi

alan, her eye baltan, o eyin Hakkn mazhar olmas yönünden her

eyden (bilgi) alan ve genel anlamda Allah’n snrlarn amayan kim-

selerdir. Smr amak eklinde gözüken bir davran kendilerinden çk-

tnda, o, snr sana göre snr iken ona göre mubahtr, fakat sen bunu

bilemezsin. O kii, bu konuda Rabbinden bir kanta sahiptir ve haram

ilememitir. Çünkü o hakknda ‘Dilediini yap’ denilen kimselerden-

dir: Bu kii, yapmas serbest braklm bir ii yapmtr. Bu ayet "dile-

diinizi yapnz o yaptklarnz görür
3447 ayetinde olduu gibi tehdit an-

lam tamaz. Ayette geçen ise, bir tehdittir. Biz hakknda ‘dilediini

yap, günahn baladk3
denilenlerden söz ediyoruz. O da, tam bir

kef ve kesin bilgiye göre davranm yerine getirmitir. Bu, hiç kuku-

suz, eriatmzda sabittir. Öyleyse ilham ehlinin bu konuda bir yetkisi

vardr. Fakat onlar, buna tahsis edilmemilerdir. Velîlerden ilham sa-

hibi olmayanlar da bu konuda onlara ortaktr. Daha önce ilham alanla-

rn özelliini ve nebilerin özelliini örenmitin, bu snrda dur! Allah

dilediini dosdoru yola ulatrr.
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ELL SEKZNC SORU

Onlarn Mekânlar Neresidir?

Cevap:

Uyann uyulan karsndaki yeri, iz üzerinde yürümektir. eyhimiz

Muhammed b. Kaid öyle der: ‘Onun huzuruna girdiimde, bir ayak

izi gördüm ve ardm. Bana denildi ki ‘Bu senin peygamberinin aya-

dr.’ Bunun üzerine içimdeki tereddüt dindi.

Bilmelisin ki, Muhammedi devre, bütün nebi ve resullerin ayakla-

rn kendinde toplar. Bir velî önünde bir ayak gördüünde, varisi ol-

duu peygamberin ayadr. Hz. Muhammed’in ayak izine ise, kimse

temas edemez. Ayn ekilde kimse onun ‘kalbi’ üzerinde de deildir.

Muhammed b. Kaid’in gördüü -ya da herhangi bir velînin gördüü-

ayak varisi olduu peygamberin ayadr. Fakat onu baka bir ekilde

deil, Muhammedi olmas yönünden görmütür. Bu nedenle ona ‘se-

nin nebinin aya denilmi’, fakat ‘Muhammed’in aya’ denilmemitir.

eyh zikrettiimiz eyi buradan anlamsa, o ilham ve kemâl ehlinden-

dir.. Bu ifadeden Hz. Muhammed’in ayam anlamsa, bu, onun anla-

y gözüne isabet etmi bir parltdr. Bu nedenle soruyu soran kii,

‘Onlarn onlar karsndaki mekânlar nerededir’ demi, ‘Onun kar-

snda’ dememitir. Burada mekân mertebe demektir.

Abdülkadir el-Cîlî’ye (Geylanî) bu eyhin söyledii aktarldnda

onun öyle dedii rivayet edilir: ‘Ben mahda’da idim. Ona benim ya-

nmdan nevale çkartlrd.’ Kast edilen, kendisine verilen hil'attir.

Çünkü bn Kaid’e Abdülkadir sorulmu, ‘onu mertebede görmedim’

demiti. Bu durum Abdülkadir’e söylendiinde, ‘Ben mahda’da idim’

demi ve nevaleyi adlandrmtr. Nitekim dedii gibi de olmutu.

Abdülkadir ‘mahda’da idim’ demi, sakland makam isimlendirme-

mi, onu bu adla belirtmiti. ‘Mahda’ (aldatmak anlamndaki)

huda’dan türetildii için, Allah’n Muhammed b. Kaid’i aldattna ia-

ret edilir. Çünkü Abdülkadir’in bu ad kullanmas, Allah’n bn Kaid’i

aldattn ifade eder. Çünkü bn Kaid, kendisine kar yar duygusuy-

la, mertebede Abdülkadir’i görmediine hükmetmiti. Muhammed b.

Kaid’in bu vakadaki mertebesi, Rabbin bilii yönünden kendine özgü
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mertebesiydi. Yoksa o, Abdiilkadir’in ya da büyüklerden birinin kendi-

sini bildii yönden Hakkn mertebesi deildi. Bu nedenle Abdül-

kadir’in makam, bir aldatma olarak ondan gizlenmi, Abdülkadir de

bunu anlam ve ‘Ben mahda’da idim’ demitir. Abdülkadir’in ‘benim

yanmdan ona nevale çkarlrd’ sözü, bu mertebede Muhammed b.

Kaid’in eyhi olduuna ve onun vastasyla bu mertebeyi elde ettiine

kanttr. Muhammed b. Kaid ise, bunun farknda deildi, çünkü o va-

kitte Allah adamlar -kendi halinden ve onlarn hallerinden bize akta-

rld kadaryla- Abdülkadir’in kahr altnda idiler. O kendisinden bu-

nu söylemi, bu hali ise (bakalar tarafndan) teslim edilmiti. Çünkü

onun kant, iddiasnn doruluuna tanklk eder. O, hayat boyunca

rabbani bir hal sahibi idi, makam sahibi deildi. Örencisi olsa bile

Ebu’s-Suud’un haline ölümü esnasmda ulamt ki bu, büyük bir hal-

di. O hal Ebu’s-Suud’a hayat boyu elik etmiti. Ebu’s-Suud kulluu-

na rabla kartrmam saf bir kuldu. Bunu böyle bil!

Bilmelisin ki, her bir varisin nebisi karsndaki mekân, takip etti-

i yolun onun için meydana getirdii hale göre ortaya çkar. Hiç kimse

bir peygambere tam anlamyla varis olamaz. Böyle bir ey olsayd, varis

olan da onun gibi bir resul ya da kendine özgü eriat sahibi bir nebi

olur, peygamberin ald yerden eriat alrd. Halbuki i böyle deildir.

Peygambere vahiy aktaran Ruh’ta melekî bir ba varis adamn kalbine

-o kiinin halinin suretine göre- uzanr. Bu ba, zahirinde o melein

suretiyle karktr ve bu ruhanîyet o melein adyla isimlendirilir. Bu

varise hitap eder, varis de halinin ölçüsüne göre onunla konuur. Bu

baa o ruhun ad verilir. Baz varisler onun o peygambere vahiy akta-

ran ruhun ta kendisi olduunu ve ruhun o olduunu, suretlerin dei-

tiini zannetmitir. Halbuki i yiyle deildir. Hitap suret yönünden-

dir, ruh yönünden deildir. Mertebe ise surete göre belirlenir.

nsann kendisini ve mertebesini bilmesi, sureti yönünden gerçek-

leebilir. Buradan ilahi bilgiler hakknda ‘zevk
5 yönünden bir sebat ol-

mayan kii, nebi olduunu ya da eriat getiren nebiler derecesine ula-

tn zanneder. Bu nedenle Allah adamlarnn efendilerinden birisi,

‘Allah seni sûf-hadisçi yapsn, hadisçi-sûfi yapmasn’ demitir. Çünkü

Allah korunmuluk nasip etmedii sürece, yaygn olan ey, önceki asim

hükmüne göre olmaktr. Öyleyse nebiler karsndaki yerimizi bilmek,

bu konuda bir karkla düenlerden olmamak için, boynumuzun
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borcudur. Nitekim Allah ‘Onu melek yapsaydk, bir beer yapar ve onlar

dütükleri üpheye düürecektik
>u*

buyurur. Baka bir ayette ise ‘Yeryü-

zünde yürüyen mutmain melekler olsayd, onlara gökten bir melek elçi indi-

r irdik
*49 buyurur. Amellerinin tezahürü demek ola amaçlanan ar-

mann gerçeklemesi için, peygamber melek suretine girmi bir insan

olsayd, yine kendilerine kendilerinden birisi geldiini bileceklerdi.

Böylelikle amellerinin neticesini devirirler. Gerçek olan budur

ELL DOKUZUNCU SORU

Dier Velîler Nerededir?

Cevap:

Onlar, zâtn karanlk ve nurdan olan perdelerinin ardndaki nur

içinde bu karanlk ile nur perdeleri arasndaki kark bir nurdadrlar.

Bu nur, seher aydnlna benzer ve perdedir. Müminler ise, perde ka-

ranlklarnda gizlenmi genel nur içindedir. Velîler, ondan bu kark
nura ular. Büyükleri tecellilerin nurlar yakarken büyüklerin seçkinle-

rini ise göz nuru yakar.

Velîlerin bilgisi, eserlerin delillerinin kendilerini göstermesi bak-

mndan deil, kendileriyle nitelenen Hakka mensup olmalar bakmn-

dan zâta ait niteliklerin bilgisini aamaz. Dolaysyla onlar, âlemi Al-

lah’tan bildikleri gibi Allah’ da Allah ile bilirler. Onlarn dndakiler

ise Allah’ âlemden bilir. Bu balamda âleme gelirsek, âlemi kendisin-

den bilenler sadece eyay ya da bilinenleri ancak kendilerinden ya da

varlklarndan bilen büyük adamlardr. Onlar, herhangi bir ey ya da

bilinen hakknda o eyin kendisinden baka bir delil edinmez. Bunun

nedeni, münasebetlerin ortadan kalkmas ve mutlak birliin bilinenlere

yaylmasdr. Bu durumda Allah ile yaratklar arasnda bir iliki olma-d gibi âlemdeki varlklar (a’yân) ile mazharlar arasmda da iliki yok-

tur. Onlar, bir eyi baka bir ey ile ya da bir bilinen ile bir bilinmeyeni

bilmezler. Dier veliler ise bu dereceye sahip deildir.
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Bir ey bakasyla nasl bilinebilir ki? Delil ve delillendirilen (med-

lûl) biraraya gelmez. Çünkü her ikisi dierinin varlyla ortadan kalk-

tnda, tahayyül edilen münasebet bilinemez. Medlûl kendiliiyle or-

taya çktndan, onu örenebilirsin. Kendi zannnca delile baktnda

ise delilin kendisi hakknda bilgin olamaz. Çünkü onun zât sana ken-

disini tantmtr, yoksa onu delil yapman yönünden tannmamtr.

Kendisini bir delil ile bilirken, mcdlûlü bilmi deilsindir. Adamlarn

büyüklerini bir eyi baka bir ey için delil edinmekten al koyan neden

budur. Onlar, her eyi kendisi ve ayn için delil edinir. Bu nsanlar, Al-

lah’ Allah ile, âiemi âlem ile, isimleri isimler üe bilir. Dier velîler için

olduu gibi, bir eyin istinbat ediliinde düünmeleri söz konusu de-

ildir. Onlar, tam bir müahede sahibidir. Dier velîlerin kantlar kar-

sndaki yerine gelirsek, onlar hiçbir zaman medlûlü göremez ve hü-

kümleri de böyle sürer.

Kyametteki mekânlarna gelirsek, onlar korkmayan ve büyük kor-

kunun ürkütmedii kimselerdir. Çünkü onlara tabi olanlar olmad
gibi kendileri hakknda da güvendedirler. Bu nedenle kyamet günü

bilhassa nebiler kendilerine gpta eder. Büyük ziyaret günü Kesib’teki

mekânlarna gelirsek, onlarn üzerlerinde oturduklar kürsüleri vardr.

Rakalarnn ise -resul, nebî ve mümin olmalar bakmndan- minberle-

ri, döekleri ve mertebeleri vardr.

Allah’ bilmede büyükler, srlar içinde halden hale girme gücüne

sahiptir. Bunun nedeni, tecellinin suretlerdeki bakalamasdr. Her su-

retteki bir tecelli için zâtlarndan sureti olan bir ba gönderirler. Bu

ba, cem’ (birlik) ehlinin gördüü eyi görür. Onlar, bu haldeyken

köklerinde doal cisimlerinin suretleri içinde nimetlenir. Onlar, Allah

karsmda zâtn mutlak birlii yönünden kendi hakikatleriyle bulunur.

(Hakk) Görme esnasmda Kesib’te ise, tecellinin suretleri içi meydana

getirdikleri mânevi balaryla bulunurlar. Onlarn dndakiler ise, cen-

netlerde olduklarnda Kesib’te bulunamazlar. Kesib’te olduklarnda ise,

cennette bulunmazlar ve cariye ve vildanlar onlar yitirir. Kavmin bü-

yüklerini ise mülklerinden hiçbir ey yitirmez. Öyleyse onlar, mülkleri-

nin sahipliini ellerinde tutanlardr.
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ALTMIINCI SORU

Vakfedeki Karmaa ve Ylmann Nedeni Nedir?

Cevap:

Vakfedeki karklk, o günün iddet ve skntsndan kurtulmak

arzusuyla insanlarn birbirlerine girmeleridir. Bir ksm kendisine efaat

edecek kimseyi ararken bir ksm -o günün korkusundan kendisini kur-

tarmak üzere- kendisine kerem gösterecek kimseyi, bir ksm lehinde

tanklk edecek kimseyi arar. Bir ksm ksas için hasmn arar, bir ksm
hasimiarndan gizlenir ve saklanr. Bir ksm ise tandklarndan utana-

rak gizlenir. eyhimiz Ebu mran Musa b. Imran el-Mirtûli böyle dav-

ranrd. Bir gün kendisine ‘tandklarn niçin azaltyorsun?’ diye sor-

duumda, öyle demiti; ‘Belki kyamette onunla olmamaym diye!

Tandklarmdan haya ediyorum. Tandm kimseyi görmediimde,

baz haller bana kolaylamaktadr.’ Bir ksm ise, kâfirleri öfkelendir-

mek için, Rabbinin nezdinde içinde bulunduu mertebe nedeniyle

menzilini göstermek ister. Düündüünde, Vakfe’de insanlar bu gibi

ilere dalacaklardr.

Allah’n ayetlerine dalan gruba gelirsek, ‘Onlar bu ayetlerle alay

edenlerdir.’ Dünya hayatnda kendi ilerinde oyalanp durmalar gibi

Allah da amellerinin sonuçlarnda onlarla alay eder. Ahiretteki ilerinde

ise mahzun olurlar.
‘

Günah ileyenler, iman edenlere gülecektir. Onlara

denk geldiklerinde ka göz iareti yaparlar. Ailelerine döndüklerinde, neeli

bir ekilde dönerler. Onlar gördüklerinde, ite bunlar saptranlardr der-

ler.
M5° te bu, dünyadaki aldantr. ‘Onlara koruyucular gönderilmedi.

Bugün iman edenler kâfirlere gülecektir.
, Burada naslsa, orada da öyle

olacaktr. te bu, Vakfe yerinde onlarn birbirine girmesinin anlam-

dr.

Allah Teala bu nitelikteki kimselerden sakndrmak üzere tavsiyede

bulunurken öyle der:
‘

Allah’n ayetleriyle alay edenleri gördüünde, ba-

ka bir sohbete balayana kadar onlardan yüz çevir. Yüz çevirmezseniz, on-

lar ile oturduunuzda onlar gibi olursunuz *51 Onlar, kendileriyle ayn

sohbete dalnmasa bile, bu konumdadrlar. Baka bir ayette ise, ‘Al-

lah’n arz geni deil miydi? Oraya hicret etseydiniz ya/’
452

denilir. Allah
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öyle buyurur:
cEy iman eden kullarm! Arzm genitir, bana ibadet

ediniz’, te bunlar, Vakfe’de sevmeyecekleri ekilde kendileriyle alay

edilenlerdir. Onlar da burada Hakkn raz olmad ilerle ilgilenmi-

lerdi. Allah doruyu söyler. Doruya hidayet eder.

ALTMI BRNC SORU

O’nm i 'Göz Açp Kapamak Gibi’ Nasl Olabilir?

Cevap:

cO'nun ii’ kelimesindeki zamir Vakfe’ye döner.

Bilmelisin ki keyfiyeder, aktarlamaz, fakat bir tebih tarzyla dile

getirilebilir. Çünkü ‘O’nun ii tektir.’ Yani, tpk göz açp kapamak gi-

bi, tek bir kelimedir. Çünkü göz açp kapamak, bütün görülenleri ku-

atr. Bunlar, görenden Ada feleine kadar, gözün bu bakta alglad-

zâtlar, onlarla bilfiil var olan olgu ve renklerden ibaret arazlardr.

badederde de tüm namaz klanlar -bütün yaratklar namaz klandr-

çagrld yönden tek bir anda Rabbinc münâcât eder. Ayn ekilde

O’nun vakfedeki ii de, zamansal miktar bakmndan dünya günlerin-

den elli bin sene olsa bile, tektir. Söz konusu gün, Zi’l-mearic günü-

dür. Rabbin günü o güne göre ellide birdir.

Günlerin miktarlar deise bile, tek bir güne günü onlar sayar.

Çünkü Allah’n emri, anlatma ve ifadeyi salamak için, onda göz açp

kapatmaya benzer. Azlk bakmndan ise, daha da ksadr. Hatta o, ‘e'n

günü’ olan mevhum fert zamann ölçüsüdür. Öyleyse Hakka göre e’n

bir tane iken âlemin kabiliyederine göre bütün âlem e’nlerdir. Varlk

onlar snrlamam olsayd, sonsuz olduklarn söylerdik. Hüküm sahi-

binin tek bir hükmüne baknz! Nasl çoalmakta ve âiem yönünden

kendisini snrlayan bir say nasl da mümkün olmamaktadr? Onu, her

eyi bilgice ihata eden ve her eyi sayca sayan sayabilir.

Elli bin sene bir gün haline geldii gibi Hakkn emri de göz açp

kapamak gibi olmutur. Bunun nedeni, emrin kendisinden çkt kim-

senin snrlanmaydr. O, emrettii her yerde emredilen içindedir ve
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O’nun hükmüyle emir bir defada uygulanr. Emrin yaratklarda bu ka-

dar geni olmas yadrganmazken Hakkn emri hakknda ne zanneder-

sin? Doal âlemdeki her eyde havann hükmü, göz açp kapamaktan

daha hzldr. Hava da, tpk bir insan gibi, tektir. Akllar ve doal ci-

simlerde de Emir kaynakl Ruh böyledir. Böyle bir eyi sadece hakikat-

ler ve gerçekler hakknda bilgisi olmayan kimse yadrgayabilir. Özellik-

le ‘onun emri’ kelimesindeki zamir. Kamer suresinde zikredilen ‘Bizim

emrimiz göz açp kapamak gibi tek bir eydir
5
ayetinde geçen zamire

döndürüldüünde durum böyledir. Allah en iyisini bilir ya, Tirmizî’nin

kast bu olmaldr. Bununla beraber, zamirin Vakfe’ye veya toplanmaya

dönmesi de mümkündür. Çükü tek bir zaman onlar biraraya getirir.

‘Allah dilediklerini doru yola ve hidayete ulaurr.’

ALTMIKNC SORU

Saatin Durumunun Göz Açp Kapamak Gibi ya da

Ondan Daha Yakn Olmasnn Anlam Nedir?

Cevap:

Saatin ‘saat’ diye isimlendirilmesinin nedeni, nefesleri ya da mesa-

feleri kat ederek deil, zamanlar kat ederek bize komasdr. Kim ölür-

se saati ona ulam ve büyük kyamet gününe (giden) kyameti kop-

mu demektir. Söz konusu gün, nefeslerin saaderi için bütün günleri

toplayan sene gibidir. Bu seneleri ise hükümlerinin farkllyla mev-

simler belirler.

Âlemde saatin durumu ve özellii, göz açp kapamaya benzer.

Çünkü onun ulamas hükmün, hüküm ise hükme konu olan eye

hükmün ilemesinin, hükmün ilemesi tamamlanmasnn, tamamlan-

mas iki diyarn mamur olmasnn ta kendisidir. ‘Bir grup cennete, bir

grup atee...
5 Bu benzerlii, hayal varlnda ve doal âlemde Allah’n

kudretini bilenler bilebilir. O kii, tek nefeste ve göz açp kapamadaki

geni durumlar bilir, bunun sonucunu hayal gözüyle duyuda görür.

Bu durumda söz konusu yaknl, benzerlii ve senelerin dünya hayat
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zamanndan az bir zamandaki artn örenir. Cevherî’nin hikâyesini

örenen kii, bu konuyla ilgili alacak hususlar örenir:

‘Cevherî’nin hikâyesi nedir?’ diye sorarsan, öyle deriz: Cevheri

elinde hamur olduu halde frna gitmi. Abdestsiz imi, Nil’in kenar-

na ykanmaya gelmi. Suyun içindeyken uykudaym gibi Badat’ta ol-

duunu, bir kadnla evlendiini, alt sene onunla geçirdiini, kadnn

çocuklar dourduunu -saylarn bilmiyorum- sonra yine suyun için-

deyken kendine döndürüldüünü görmü. Ykanmasn bitirmi, elbi-

selerini giymi ve frna dönmü. Ekmei alm ve evine gelmi. Ailesi-

ne vakada gördüü eyleri bildirmi. Aradan bir ay geçtikten sonra

vakada kendisiyle evlendiini gördüü kadn çkagelmi. Adamn evini

sormu. Biraraya geldiklerinde Cevheri kadn ve çocuklarn tanm,

inkâr etmemi. Kadna cne zaman evlendin?’ diye sorulunca, ‘alt sene-

den beri, bunlar da onun benden olan çocuklardr’ diye yant vermi.

Böylelikle hayalde olan ey, duyuda ortaya çkmtr.

te bu, Zünnun el-Msrî’nin akln imkânsz sayaca alt sorusun-

dan biridir. Allah’n âlemde farkl hükümlerle yaratt güçleri vardr.

Bu farkllk, sradan insanlarda, akim hükmünün gözünkinden, onun

kulankinden, onun tatma duyuununknden farkllna benzer. Allah

velîlerine bu hükümlere sahip güçler tahsis etmitir. Bunlar ise, ilahi

mertebeye yakan iktidar bilmeyenler inkâr edebilir. Hz. Peygam-

berin miracnda ise, bu konuda yeterli husus vardr. O az bir zamanda

kat ettii uzun mesafelerden sonra miraca çkmtr.

ALTMI ÜÇÜNCÜ SORU

Allah’n Vakfe Ehlinin Geneline Kelam Nedir?

Cevap:

Onlara öyle der: ‘Ne getirdiniz?’ Bu sözü duyanlarn kulaklarnda

hallerinin farkllna göre deiik eyler gerçekleir. Onlarn halleri ise

duyduklarna, duyduklar da Vakfe yerindeki hallerine göre deiir.

Onlardan tek birinin kulana dierinûkine ulaan ey ulamaz. Bu,
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kendisinde dürülmü nefesten soru sormaktr. Bu kelam ise özellikle

Vakfe ehli için olabilir. Onlar, o günün deheti içinde bulunanlardr. O
günde tasarruf edenlere gelirsek -ki örnek olarak nebileri, resulleri, Al-

lah’a davet edenleri ve büyük korkunun korkutmad minberlerde isti-

rahat edenleri, ünsiyet perdesinin ardnda celal döeklerinde sakndan-

lar verebiliriz- bu ve benzerleri, Vakfe ehli deildir. Vakfe ehli, Al-

lah'n kendilerindeki hükmünü bekleyen ve bu kelam esnasmda her bi-

rinin anlad ekilde cevap verenlerdir.

ALTMI DÖRDÜNCÜ SORU

O’nun Ekleyenlere Sözü Nedir?

Cevap:

Onlara öyle der: ‘Beni neyle birlediniz? Beni neyle birlediniz? Be-

ni birlemek sizin admza neyi iktiza etti? Beni zahirde birlemi iseniz,

(bir eyin dierine yerlemesi anlamndaki) hululü kabul edenlersiniz.

Hululü kabul edenler ise, birleyen deildir. Çünkü onlar, iki eyi var

sayar; hulul eden ve hulul edilen yer. Beni sfatlar ve fiil olmakszn

zâtta birlemiseniz, birlememisiniz demektir. Çünkü akllar zâta ula-

amaz. Benden gelen haber ise size bunu getirmemitir. Beni tam
olduu nispetleri farkl fakat hakikati bir, fiilî ve zâti niteliklerle ulûhi-

yette birlemiseniz, neye göre birlediniz? Akllarnza göre mi, bana

göre mi? Her nasl olursa, beni birlememisiniz demektir. Benim birli-

im, bir birleyenin birlemesine bal deildir. Ne akdarnzla ne de be-

nimle! Çünkü sizin beni benim ile birlemeniz, benim birliimdir, yok-

sa sizin birlemeniz veya akllarnza göre bir birleme deildir. Benim

yarattm ve ortaya koyduum bir eyle hakkmda nasl hüküm verilir

ki?

Her nasl olursa ve hangi tarzda gerçekleirse gerçeklesin, beni

birleme iddiasnda bulunduktan sonra beni birlemenin sizin adnza

gerektirdii ey nedir? Varlnz ise, siz sizden kaynaklanan bir eyin

gerei altndasnz. Bu durumda benden çkm olursunuz. Öyleyse

tevhid nerede kald? Onu benim emrim gerektirmi ise, benim emrim
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benden bakas deildir. Öyleyse kimin eliyle size ulat? Onu benden

görmü iseniz, onu sizden gören kimdir? Onu benden görmemi ise-

niz, tevhid nerede kald? Ey birleyenler! Siz benim hakikatimin maz-

harlar ve ben ise zuhur eden iken, böyle bir (tevhid) makam sizin ad-

nza nasl gerçekleebilir ki? Zuhur eden, hüviyet ile çeliirken tevhid

nerede kald? Bilinenlerde bir birleme yoktur: Bilinenler benim, sizin

hakikatlerinizdir, imkânszlardr ve nispederdir. Öyleyse bilinenlerde

bir tevhid yoktur. ‘Varlkta’ derseniz, orada da tevhid yoktur. Varlk,

mevcudun ayndr. Mazharlarn farkll ise, zuhur edenin varlnn
farkllna delildir. Öyleyse bir bilenin nispeti, cahil ve örenenin nis-

petiyle bir deildir. Geride, ancak bilinenler ya da mevcudar vardr!

öyle diyebilirsin: ‘Ne bilinen vardr ne bilinmeyen ne mevcut ne

ma’dum! Bu, tevhidin ta kendisidir.’ Sana öyle cevap veririz: Daha

önce bilinenlerin taksimi hakknda örendiin gibi, bu nitelii kabul

eden kimse, bilinenlerin ksm altna girmitir. Öyleyse tevhid nerede-

dir? Ey birleyenler! Yanlgy kavraynz. Allah’tan bakas yoktur.

‘Oradadr’ sözünde çokluk vardr ve onlar O’ndan baka deildir. Öy-

leyse tevhid nerededir? öyle diyebilirsiniz: Arzulanan tevhid, çoklu-

un kendisindedir. Buna öyle deriz: te bu, çokluk tevhididir. Öyley-

se tevhid nerededir? Çünkü tevhid izâfe edilemeyecei gibi izafeye ko-

nu da olmaz. Ey birleyenler, soru sorulduunda bu sorunun cevabma

hazrlann! Ortak (irk) koanlar balanmayacaksa, bmun nedeni

ulatklar eyin hakikatidir. Balamalard, orta (erik) dile getir-

mezler ve ii bulunduu hal üzere kavrarlard. öyle diyebilirsin: Onlar

bu konumdayken, bedbahtlk kendilerine nasl gelmitir? Onlar hak-

knda mafiretin olmay, onlara bir övgüdür. öyle deriz: Onlar or-

ta belirlemilerdir. Belirleme tevhidi, onlar bedbaht yapmtr. Belir-

lemeseierdi, muüu olacaklard. Fakat onlar, bilgi derecesi nedeniyle,

birleyenlerden daha umutludur. Allah bizi kendisinin tevhidiyle birle-

yenlerden eylesin.
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ALTMI BENC SORU

Peygamberlere Ne Diyecektir?

Cevap:

Allah Teala peygamberlere öyle der: ‘Allah peygamberleri topla-

d gün ‘size nasl cevap verildi?’ diye sorar. Onlar ‘Bizim bir bilgimiz

yoktur’ diye cevap verirler. Görevlendirildiklerinde, ümmetlerini zahir

ve bâtnda tek bir davet ile Allah’a çardklarn örenirler. Zahir ile

yükümlü olsalard, ‘bizim bilgimiz yoktur’ sözü bir cevap olmazd.

Münafn yerine getirdii eriat hükümlerinin ferilerinin geçersizlii

buradan kaynaklanr. Çünkü o, zâhiriyle olduu gibi, bâtnyla Pey-

gamberin davetine karlk vermemitir. Öte yandan, bâtnyla mümin

olan günahkârn eriatn feriî hükümlerini yerine getirmesi geçerlidir.

Böylelikle, eriatta maksadn bâtn olduunu örendik. Bunun böyle

olmas, özel bir arta baldr. Bu art, imann bütün hükümleri ve asl-

larm içermi olmasdr. nsan bir ksmna inanr ve bir ksmm inkâr

ederse, böyle bir iman geçerli olmad gibi, bu çii de gerçek bir ka-

firdir.

Allah Teala Peygamberlerine ‘size nasl cevap verildi?’ der. Kaste-

dilen, Allah’a çarmayla ilgili yükümlülüklerdir. Som soran, ‘yakn

kullar olmalar yönünden kendilerine özgü hususlarda peygamberlere

ne söyledi’ derse, Allah onlara kendisine yakn kullaryla konutuu gi-

bi konuur. Kendisine yakn peygamberlere sözü, ‘kime yaknla

inandnz?’ eklindedir: Acaba bunun bize yaknlnz olduuna m
inandnz? Yoksa mutluluunuza m? Yoksa zâtlarnz veya beni bil-

meye bir yaknlk olduuna m inandnz? Yaknln bize olduuna

inanrsanz, beni snrlam olursunuz. Halbuki ben snrszm. Bu bö-

lümde zikrettiimiz ifade, basiretle Allah’a davet eden kimseye Hakkn

söyledii sözdür. Bir ayette ‘Ben ve bana uyanlar basiretle Allah’a davet

ederiz
’453

denüir. Bu, kendisine vekil olarak Allah’a davette ona uyanla-

rn dilidir. Böylelikle o, Allah’a davette Allah’n elçisinin elçisidir. O dâ

Peygamberin davet ettii yönden Allah’a davet eder. Çünkü onlar, va-

rislerdir. Bunu söylememizin nedeni, Hakkn peygamberlere olan sö-

zünü ancak kendilerinin büebilmesidir. Bu konuda bir zevkimiz yok-
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tur. Bildirilmi olsayd bile, onu bilemezdik. Onu bilseydik, biz de on-

lar gibi peygamber olurduk. Onlarn resullük ve nebîliklerinde paymz
yoktur. Biz ancak zevkten konuabiliriz.

Peygamberler kast edildiinde bu sorunun cevab, cevap verme-

mektir. Biz arkadalarmza (Peygamberin) varisleri olan elçilere Al-

lah’n söyledii sözle ilgili cevap vermek istedik. Onlar, Allah’a basiret-

le çaran peygamberlerin elçileridir. Allah'n peygamberi, Allah’a basi-

retle davet etmede kendisine uyanlar kendisine ortak yapt. Öyleyse

nereden ve kimin hakknda konutuumu, kimi açkladmz bilmeli-

siniz!

Konumuza dönüp öyle deriz: Allah öyle der: ‘Snrm olmad
halde beni snrladnz.’ Buna kar öyle deriz: ‘Senin bu söylediin,

bilgi dilidir. Sen ise, iman diliyle bize hitap ettin, biz de inandk. ‘Bana

bir kar yaklaana bir arn yaklarm, bir arn yaklaana bir kulaç

yaklarm’ dedin. Biz seni senin snrnla snrladk. Sen ise, kendini bi-

zimle ve bizi kendinle snrladn. Yoksa biz zâtlarmz nasd snrlarz

ki? Ya da seni nasl snrlayabiliriz ki? Sen söylediimiz hususa inanma-

y kendine yaknlk (vesilesi) yaptn. te bu, senin sözündür ve imann

dilidir. Biz senin söylediini söylememiz karlnda günah ilemi

olamayz.’ Bunun üzerine hak öyle der: ‘Haklsnz! Bu, iman dilidir.’

çlerinden bir grup ‘biz mutluluumuza yaklatk’ derler. Hak öy-

le der: ‘Sizin mutluluunuz sizinle vardr ve kendisine yaklamay is-

terken de sizinle beraberdir. Bunu bilmiyorsanz, cahilsiniz. Biliyorsa-

nz, doru söylememi olursunuz. Öyleyse yaknlk diye bir ey yok!’

Bir grup öyle diyebilir: ‘Biz zâtlarmzn bilgisine yaklamaya inandk.’

Hak onlara öyle der: ‘Bir ey kendinin cahili olmaz. Fakat o kendini

bildiini bilmez. Çünkü müahedenin bilgisi, müahede edilenin bilgi-

sinden perdeler. Bu nedenle bilineni bilmeye yaknlk talebiniz geçerli

deildir.’

Bir grup öyle diyebilir: ‘Senin öyle söylemen gerekir: Biz seni

bilmeye yaklamaya inandk.’ Hak onlara öyle der: ‘Hiçbir eyin,

onun benzeri olmad nasl bilinebilir ki? Bir ey olsayd, eylik o iki-

sini biraraya getirir ve benzeme meydana gelirdi. O halde, O’nun .ey-

lii yoktur. O bir ey olmad gibi ‘bir ey olmayan’ da deildir. ‘Bir

ey olmayan’ ma’dumun niteliidir. Böyle bir durumda ise, ‘bir ey
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olmamakla, ma’dum, O’na benzerdi. O ise benzersizdir. O halde, hiç-

bir ey O’nun benzeri olmad gibi "ey olmayan’ da O’nun benzeri

deildir. Böyle biri nasl bilinebilir ki? Öyleyse, benim bilgime yakla-

manz geçersiz olduu gibi yaknlardan olmanz da geçersizdir.’ Bunun

üzerine onlar öyle der: ‘Bize örettiinden baka bilgimiz yoktur. Sen

alim ve hakimsin!’

Onlara öyle der: ‘Siz resullersiniz! Resullük gönderen ile gönderi-

len arasnda olmaktr. O, bu risaletin gereinin hükmünü örenmeleri

için elçilik göreviyle onlara tar. Resulün mertebesi ara mertebe oldu-

una göre, gönderildii kimselerden daha çok kendini gönderen isme

yakndr. Gönderildii dinseler de peygamberden daha çok peygambe-

rin getirdii eyi Kabul edici (el-Kâbil) ismine yakndr. Öyleyse hepsi,

yakndr. Elçilii kabul etmeselerdi, peygamber yaknlaanlardan, pey-

gamber gönderilen kimseler ise yaknlkla nitelenmeyenlerden, yani

uzaklaanlardan olurdu.

ALTMI ALTINCI SORU

Kyamet Günü Arasat’tan Nereye Giderler?

Cevap:

Onlar Ar’n çatsna giderler. Kyametin pek çok yeri vardr. Pey-

gamberler kyamet günü -her yerde- Arasat’tan ilahi hükmün o merte-

beye layk ekildeki tecellisinin bulunduu yere snrlar. Bir yer soru

için, bir yer teraziler için, bir yer kitaplar almak, bir yer srat (köprü)

ve bir yer havuz içindir.

Kyamet yerlerinde peygamberler Hakkn önünde hükümdarn

önündeki görevliler gibidir. Konum bakmndan onlarn en yakm ise

yayn iki ucundan daha yakn olan kimsedir. Bu ise dairenin iki ucunun

kesiimidir. Sonra genel soruda ‘Bizim bilgimiz yoktur’ mertebesine

giderler. Öze! somda ise bu sorunn gerektirdii cevaba yönelirler.

Hakkn kyamet duraklarndan her birisinde bir sorusu vardr, onlar da

bu özel sorunun cevabnn içerdii isme iltica ederler.
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ALTMI YEDNC SORU

Ziyaret Günü Nebî ve Velîlerin Mertebeleri Nasldr?

Cevap:

Allah beyaz miskin Kesib’i üzerinde insanlar topladnda, onlar

için minberler, erirler, kürsüler ve mertebeler yerletirir. Burada

nebiler iki rütbeye ayrlr: Birincisi eriat nebileri, kincisi tabi olan

nebilerdir. eriat nebileri resullere göre ikinci mertebedeyken tabi olan

nebiler üçüncü mertebededir. Bu ksm, iki ksma ayrlr: Biri nebiler,

dieri veliler diye isimlendirilir. Velîlerin mertebeleri ise genel isimle-

dir.

Ziyaret günü olduunda her nebî Rabbi hakkndaki bilgisini Rab-

binden inanarak alr. Ona fikrî düüncesini kartrmaz. Çünkü o,

Rabbini iman gözüyle müahede eder. Rabbine imannda nebiye uyan

velî ise, Rabbini peygamberinin aynasyla görür. Bu velî, kendi düün-

cesiyle Rabbi hakkndaki bilgisini elde etmi ve ona iman bakmndan

bir yaknlk edinmise, ziyaret günü iki görüü vardr: Bilgi ve iman

görüü. Ayn ekilde, nebinin Rabbi hakkndaki bilgisinde fikrî bir

aratrma varsa, onun da iki görmesi vardr; bilgi görmesi, iman gör-

mesi.

Velî fetret dönemi velîlerinden olabilir ve Rabbi hakkndaki bilgi-

sinde peygamberlerin getirdii ilahi bilgilerden mahrum kalabilir. Böy-

le biri Rabbiyle ilgili bilgileri ya aratrma ya da kalbine gelen bir tecel-

li ya da her ikisinden elde etmi olabilir. Bu gibi velîler, aratrma ehli

olmalar bakmndan (Hakk) görmede ‘nazar’ ehlinin mertebesindedir.

Marifet keften kaynaklanrsa, bunlarn dier yaratklardan sayesinde

ayrlacaklar müstakil bir nitelikleri olacaktr.

Bu bölümün özeti udur: Ziyaret günü (Hakla) görmek, dünya-

daki inançlara baldr. Bu balamda Rabbi hakknda aratrmann ve-

risine inanan, kefin verisine ve peygamberi taklidin verisine inanan ki-

i, Rabbini inancna göre görecektir. u var ki insan, peygamberi taklit

ederken Rabbini peygamberin suretiyle görür. Bu ise, Rabbini bilme

hakknda kendisine vahyedilen bilgiyi Peygamberin insana bildirmesiy-

le gerçekleir. Böyle bir kii ise, tek bir anda üç göz için üç tecelli sahi-
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bidir. Sadece aratrmayla veya sadece kef veya taklit yoluyla Rabbini

bilenin durumu da böyledir.

Tâbi olan velîlerin mertebeleri, ziyaret yerinde, nebilerin kendile-

rinden önce gelmesiyle ayrr. Nebî ya da tâbi olan olmayan iki tabaka

ise, herhangi bir makamn üzerlerinde hüküm sahibi olmad Allah

velîleridir. Onlar Rableriyle olan doru ilikileriyle dierlerinden ayr-

lr. u var ki onlarn içinden aratrma sahipleri, mertebe bakmndan

kef sahiplerinin aasndadr. Hakk görmede onlar ile Hak arasnda

düünce perdesi vardr. B perdeyi her ne zaman kaldrmak isteseler,

bunu baaramazlar. Nebilerin tabi olanlar da nebî perdelerini kendile-

rinden kaldrp bu vasta olmakszn Hakk görmek istediklerinde, bu-

nu baaramazlar. O halde, karmdan saf görme ancak eriat getiren

nebî ve resuller ile özel anlamda kef sahipleri için gerçekleebilir. Tâbi

ya da aratrma sahibi olan her kimin adna bu makam gerçekleirse,

bin yoldan olsa bile sahip olduu bütün yönler onun adna biraraya ge-

tirilir.

Baz adamlar ise kendisine ulaan her itikat sahibinin inancn ka-

bul eder, onu örenir ve onaylar. Bu kimseler, ziyaret günü Rablerini

bütün itikat gözleriyle görecektir. Kendisine kar samimi olan insann

dünyasnda bu konuda söylenen bütün sözleri aratrmas gerekir. Bu
kii, herkesin kendi görüünü hangi yönden ortaya koyduunu ö-
renmelidir. Bir görüün sahibinde geçerli hale geldii özel yönü öre-

nip inanç sahibi hakknda onu kabul ettikten sonra, reddetmemeli ve

inkâr etmemelidir. Böyle yaparsa, inanç her ne olursa olsun, ziyaret

günü onun ürününü devirir. te bu, geni ilahi bilgidir.

Zikrettiimiz konunun doruluk ölçütü, Allah’ aratran herkesin

O’nun isimlerinden birisinin hükmü altnda bulunmasdr. Söz konusu

isim, o kiiye tecelli eden ve -farknda olmad yönden- bu inanc

kendisine veren eydir. Bütün ilahi isimlerin Hakka nispeti de geçerli

olduuna göre aradaki farklara göre her inançta Hakkn görülmesi,

dorudur ve bunda bir yanllk yoktur. Tam kef bunu verir. Öyleyse

hiçbir aratrmacnn bak Allah’n dnda kalmad gibi dna çk-

mas da geçerli deildir, insanlar Haktan sadece Hakkn açkl nede-

niyle Hak ile perdelendi. Allah' bilmede bu konumdaki grup, ziyaret

günü müstakil bir saff tekil eder. Ziyaretten ayrldklarnda ise, her
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inanç sahibi onlarn kendilerinden olduunu zanneder. Çünkü bu kii-

lerin inançlarn kendi inanç suretleri gibi görürler. Böyle bir insan, ay-

n nitelikteki bütün gruplar için sevilir. Nitekim dünya hayatnda da

durum böyledir.

Zikrettiimiz bu görüü ise, kef ve vecd ehlinin derinleri bilebilir.

Teorik aklla meseleye bakanlar ise, bundan bir koku duyamaz. Öyley-

se akim zikrettiimiz hususa ver ve bu konuda çal ki, ulûhiyete hak-

kn verip kendisini bilmede Rabbine kar insaf sahiplerinden olasn.

Çünkü Allah, herhangi bir snr altna girmekten ya da -biri deü de-

dier bir surede snrlanmaktan münezzehtir. Buradan Allah’n bütün

yaratklarna ait genel mutluluk ve her eyi kuatan rahmetin genilii

örenilir.

Seksen beinci ksm sona erdi, onu altm sekizinci soruyla seksen

altnc ksm takip edecektir.





[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
SEKSEN ALTINCI KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

ALTMI SEKZNC SORU

Nebilerin Ona Baktan Paylan Nedir?

Cevap:

Bunun cevabn ‘bilmiyorum’ çünkü ben nebî deilim. Nebilerin

zevkini onlardan bakas bilemez. Tirmizî Allah’n özel ve genel eriat

tahsis ettii nebileri kast etmise, cevap böyledir. Velîlerin nebilerini

kastetmise, onlarn Allah’ bilmedeki paylan, Allah hakkmdaki inanç-

lardan kendilerinde bulunan yönlerin miktarncadr. Bir velî nebî bü-

tün inançlan örenirse, onun pay genel nimette hepsine ait paydr.

Böyle biri, her inanç sahibinin hazzyla nimetlenir. Hazdan en çok pay

alan kii odur. Bir ksmm örenirse, hazz da elde ettii ksm kadar-

dr. Bir konuyu elde etmi ise, pay -herhangi bir art olmakszn-

kendisine özgü ksm kadardr. Zikrettiimiz hususu anla!
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ALTMI DOKUZUNCU SORU

ilham Sahiplerinin O’na Bakmaktan Pay Nedir?

Cevap:

Bu pay, en yakn perdedir. Onlar Rablerini müahede ettiklerinde

bunda kendileri için kelamdan onlar adna meydana gelen eyin benze-

ri meydana gelir. u var ki ilham sahipleri Hakk görmede dier yara-

tklardan tek bir müahede halinde tecellinin türden türe girmesiyle ay-

rr. Dierlerinin ise, ilham sahiplerine özgü olan böyle bir makam
yoktur.

YETMNC SORU

Dier Velîlerin Hakka Baktan Paylar Nedir?

Cevap:

Velîler farkl mertebelerdedir ve mertebelerinin farkllna göre

hazlar deiir. Bir velînin Allah’a baktan pay aklî bir haz olabilirken

dierininki nefsî olabilir. Baka birinnki duyusal, baka birininki hayalî

haz olabilir. Öte yandan bir velînin hazz nitelikli bir haz, bir velînin

hazz niteliksizdir. Bir velînin hazz nitelii aktarlan bir haz iken bir

velîninki aktarlamaz. Öyleyse onlar, dünyada olduklar gibi, Allah

nezdide de derecelere sahiptir. Allah öyle buyurur; ‘Onlar Allah ka-

tnda derece derecedirler. Allah yaptklarnz görür .’454
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YETM BRNC SORU

Genelin O’na Baktan Paylan Nedir?

Cevap:

Genelin O’na baktan paylan, farkl tabakalarna göre, taklit ettik-

leri bilginlerden anladklar ölçüye göre deiir. Bir ksmna taklit ettii

âlim sahip olduu bilgiyi verirken bir ksmna ise akimn bildii ve ka-

bul ettii miktara göre verir. Ftratlar farkl farkldr ve Allah’n katn-

dan onlara verilen eye göre derece derecedir. Çünkü ftratlar, ksm k-

smdr. Asllar ise Allah’n kendisine göre inam birletirdii mizaçtr.

Bu ise fikir sahiplerinin akledilirlerde düüncelerinin deimesinin se-

bebidir. Böylelikle aratrmann hazzndaki paylar, hayallerine göre

deiir.
'

nsanlarn genelinin hazlar, hayalidir. Onlar, dünyada, berzahta

ve ahirette haz aldklar bütün anlamlarda maddelerden soyutlanmay

beceremezler. Hatta âlimlerin bile pek az ksm, maddelerden bütünüy-

le soyutlanmay düünülebilir. Bu nedenle eriann çou, sradan insan-

larn anlayna göre gelmitir ve yine eriatta seçkinler için bir takm

iaretler vardr. Allah ‘O’nn benzeri bir ey yoktur™5 der. Baka bir

ayette ise ‘Rabbin onlarn nitelemelerinden münezzehtir’**' buyurur.

YETMKNC SORU

Onlardan Bir Adam Rabbinden Olan Payyla Ayrlr.

Cennet Ehli Hakka Bakmayla Megul Olarak

Nimetten Uzaklarlar m?
Cevap:

Bu durum, görenin gördüü sureti karturnasndan kaynaklanr.

Bunun nedeni udur: Her makam her grubun kalbinde yücedir ve

cennetlerde var olanlarn yararlandklar nimetlerden üstündür, insan-

lar ziyarete davet edilirler ve huri, vildan gibi cennet eleri, cennet
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aaçlan, cennet nehirleri, cennetliklerin kendisiyle nimetiendii binek-

ler, kular vb. her ey geride kalr. Bunlarn hepsi canldr, çünkü oras

hayat diyardr. Menzil sahibi -insan ve cinlerden erkek ya da dii- da-

vet edildiinde, evin ahalisi o kiinin Hakka bakmann meydana getir-

dii ilahi hediyelerden getireceklerini beklemeye koyulur. El-Melik’in

müahede edildii bu yüce makamdan kendilerine nasl dönecektir?

Söz konusu kii, ei-Meiik Hakkn meleklerine ‘köklerine döndürün’

diye emredip ziyaretten döndüünde ise, onlar öyle bir görme nuru

kaplar ki, bu nur ile ziyaretten önce içinde bulunulan güzellik vc ho-

luk arasnda hiçbir iliki yoktur, Bununla beraber, yürüdükleri makam

menzil ehlinin kalplerinde yücedir.

Görmede tank olduklar eyin niteliiyle ev ahalisine döndükle-

rinde ise, cenneder gördükleri eyin suretinin ölçüsüne göre nurlaryla

ldar. Böylelikle daha önce sahip olmadklar ve kendilerinde bulun-

mayan bir art bulurlar. te söz konusu kimselerin cennet nimederin-

den uzaklamalarnn nedeni budur.

Her ahsn Rabbinden olan pay, O’nu bilmesi, inanç derecelerin-

de O’na dair inanc, bu inançlarn farkllklarna, bu farkllklarn azlk

ve çokluuna göre deiir. Bu husus daha önceki fasllarda açklanm-

t. Bunu bilmelisin! Hidayet eden Allah’tr. Cennet çarsnda ise iaret

edilen hususim bügisi vardr.

YETM ÜÇÜNCÜ SORU

Makam- Mahmûd (Övülen Makam) Ne Demektir?

Cevap:

Makam- mahmûd, bütün makamlarn sonuçlarnn kendisine

döndüü yerdir. Bütün makamlara özgü isimler, o makama bakar. Bu

makam, Hz. Muhammed’e aittir ve kyamet günü insanlarn geneline

görünür. Hz. Peygamberin ‘Sunum Günü’ bütün yaratklar üzerindeki

efendilii onun sayesinde gerçekleir. Peygamber öyle der: ‘Ben kya-

met giinü insanlarn efendisiyim.’
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Daha önce melekler kendisine secde ettiinde Hz. Âdem makam-

mahmûd’a yerletirilmiti. Bu makam, dünya hayatnda onun için bu-

nu gerektirirken ahirette Hz. Muhammed’e aittir. Makam- mahmûd,

ilah mertebenin kemâlidir. Daha önce, onunla insanln babas ortaya

çkmt, çünkü Âdem Hz. Muhammed’in beeri bedenini içermektey-

di. Âdem cisimlikte en büyük babadr ve Allah nezdinde ‘yakn olan’

kimsedir. Ayrca Âdem, toprak kaynakl ilk insandr. Böylelikle, (Hak-

kn emrine) muhalefete varncaya kadar, bütün makamlar onda ortaya

çkt. Çünkü o iki tutuu braraya getirdi; uyum ve ihtilaf tutuu (kab-

za). Âdem’den yasaa muhalefete hareket eden ey, muhalefet özeli-

inde yaratlm olmasdr. Âdem’den yasa ihlale dönük her hareket,

emre itaatsizlik özelliinde yaratlm insanlardan kaynaklanr. Onun

Allah’n yasana kar gelmesi, belinde tad insanlarn kendisini

buna zorlamasndan kaynaklanr. Çünkü o makam bunu onun adna

gerektirir. eyhimiz Ebu Abbas’a bunu sorduumda öyle dedi: ‘Âdem

srtnda bulunan muhalifçocuklar nedeniyle günahkâr oldu.’

in sonu ahirette Hz. Muhammed’e aittir. Böylelikle Hz. Pey-

gamber Makam- mahmûd’da ortaya çkm, efaat kaps ondan açl-

mtr. Allah nezdinde efaate ehil olan melek, resul, nebî, mümin, velî,

hayvan, bidd ve donuklardan (canszlardan) ilk efaat edecek, odur.

Hz. Peygamber Rabbinin nezdinde bu kimselerin efaat edebilmesi

için efaat eder. Böylelikle de her dil ile ve her söz ile övülür. efaatin

ba ve ortas ona aittir. Allah öyle der: ‘Melekler efaat eder, mümin-

ler efaat eder ve geride en merhametli olan kalr.’ Sözün balam,

merhametlilerin merhametlisinin de efaat edecei anlamna gelir.

Nezdinde efaat edilenin de efaat etmesi gerekir. ‘Allah’tan baka bir

ey yoktur.’

Bilmelisin ki, Allah isimler yönünden efaat eder. Böylelikle ‘Mer-

hametlilerin Merhametlisi’ ismi, cl-Kahhar isminin nezdinde bu isimle-

rin cezasn kaldrmak üzere efaat ederek hiç hayr ilemeyenleri ate-

ten çkarr. Allah bu makama dikkat çekerek öyle buyurur: ‘0 gün tak-

va sahipleri Rahman’a bölük bölük götürülür.
’457 Takva sahibi, kullarn

kalplerine korku veren bir isimle oturan kimsedir ve onunla oturan ki-

i, ‘ondan saknan’ diye isimlendirilir. Allah bu isimden onu daha önce

korktuu isme göre güven veren baka bir isme tar. Bu isim ise,

Rahman’dr. Allah öyle buyurur: ‘0 gün takva sahipleri Rahman’a bölük
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bölük götürülür .* Yani daha önce korktuklar isimden güven bulurlar.

Bu nedenle efaat hakknda Hz, Peygamber, ‘geride merhametlilerin

merhametlisi kalr’ demiti. Bu yorumla efaat, isimlerinin eserleri yö-

nünden Haktan (yine) Hakka nispet edilir. te bu, velî ariflerin kabul

ettii görütür.

Kyamet günü bütün övgüleri sadece Hz. Muhammed toplayabilir

ve ‘makam- mahmûd’ diye ifade edilen ey budur. Hz. Peygamber bu

makamda öyle der: ‘Ben Allah’a imdi bilmediim övgülerle hamd

edeceim.’ Bu durum, nebi ve velîlerin bilgilerinin fikir ve aratrma-

dan deil, zevk (kaynakl) olduunu gösterir. Çünkü bulunulan o mer-

tebe, eserleriyle birlikte bir takm ilahi isimlerin olmasn gerektirir.

Dünya hayatnn gerektirdii ekilde o isimlerle Allah’a hamd edilir.

Bu nedenle Hz. Peygamber ‘imdi onlar bilmiyorum’ demiti. Bu ma-

kam, vesile makamdr, çünkü o makamdan Hz. Muhammed, efaat

kapsnn açlmas hususunda Allah’a tevessül eder. Bu, Hz. Peygambe-

rin herkes hakkndaki efaatidir. Dikkat ediniz! Hz. Peygamber vesile

hakknda öyle der: ‘O cennette bir derecedir ve tek bir adama ait ol-

mas umulur. Umarm ki ben olurum. Kim benden vesile isterse, efaa-

tim ona helaldir.’ Böylece efaati, isteyenin karl yapt, bu nedenle

makam- mahmûd ‘vesile’ diye isimlendirildi. Onlarn bu duadaki kar-

lklar ise, efaat etmeleri oldu. te bu, ‘mülkün müllcü’nden kuatc-

ilahi bir görevdir. Alial öyle buyurur: ‘Dikkat edinizI ler Allah'a dö-

ner,™ Baka bir ayette ise ‘Bütün i O’na döner
5469

buyurur. Öyleyse Al-

lah, dönülen yerdir. Bütün makam ve isimler de bu makama döner.

Hz. Peygamber öyle der: ‘Bana cevamü’l-kelim verildi.’

YETM DÖRDÜNCÜ SORU

Bunu Neyle Elde Etti?

Cevap:

Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Her Peygamberin kabul gören bir

duas vardr, Her peygamber duasn burada aceleyle istemitir. Ben ise

duam -efaat olarak- ümmetimden büyük günah ileyenler için ayr-
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dm.’ Bunun nedeni, Hz. Peygamberin dier nebilere göre ahiret haya-

nn daha iyi biliyor olmasdr.

Bilmelisin ki makam- mahmûd’a bütün makamlar döner ve o

hepsini kuatr. Bu nedenle sahibi, ancak cevamiü’l-kelim’in verildii

kimse olabilir. Çünkü övgüler kelamn niteliidir. Allah Hz. Peygam-

beri genele gönderdii için eriat bütün eriatlar içermi, bu nedenle

eriat, eriat olmaya uygun bütün davranlar içermitir.

Bilmeksin ki, amel cennetleri -artmadan ve eksilmeden- seksen ile

yetmi arasndadr. man ise yetmi küsur kapdr. En küçüü sknt

veren eyleri yoldan kaldrmakken en üstünü ‘Allah'tan baka ilah yok-

tur’ demektir. Allah amel sahipleri hakknda öyle der: ‘Cennetten dile-

diimiz yere ularz. Amel sahiplerinin ecri ne güzeldir*60 Bu durum her

hangi bir ameli ileyen kimseden engellenmemitir. Çünkü insan, dün-

yada iman amellerinden hangisini ilerse ilesin, onu yapmak istediin-

de engellenmez.

Hz. Muhammed imann amel cennetlerinin says kadar olan bü-

tün ubeleriyle ortaya çktnda -ki bu saysal eitlik, ya fiilî ya da on-

lara delalet eklinde olabilir-, bunlar ümmetine ‘sünnet
5 yapan kimse-

dir. Öyleyse onlar yerine getiren herkesin ücreti dc, ona aittir. Ümme-
tinden birisi iman ubelerinden birini yerine getirdiinde, bu amel onu

yerine getirme yönünden Hz. Peygamberin terazisindedir. Böylece o,

diledii cennete yerleir. Böyle bir ey ise sadece Hz. Muhammed için

geçerli olabilir. lahi sünnetler onun adna ortaya çkm, bu sayede

makam- mahmûd’a ulamtr. Herkese gönderili ve cevamiü’l-kelin

Hz. Muhammed için geçerli olduu gibi dünyada bu hallerle nitelen-

mesiyle de hrevi makamlara girmitir. Öyleyse Hz. Muhammed ‘var-

ln kendisinden meydana gelebilecei yönleri farkl özgün bir devir-

dir.’
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YETM BENC SORU

Hz. Mhammed le Nebilerin Pay Arasnda

Ne Kadar Vardr?

Cevap:

Hz, Peygamber ile bütün nebilerin arasnda tek bir pay vardr. Bu

ise, onlarda ayran eyi Hz. Muhammed’in toplamasdr. Hz. Mu-

hammed ile onlardan her birisi arasnda ise, yetmi sekiz pay ve ma-

kam vardr. Âdem ise bunun dndadr, çünkü onunla Hz. Peygamber

arasnda zâhir ile bâtn arasndaki fark vardr. Dünyada Hz. Muham-

med Âdem’in bâtn iken Adem onun zahiridir. O ikisiyle birlikte zâhir

ve bâtn gerçekleir. Ahirette ise Âdem Hz. Muhammed’in bâtn iken

Hz. Mhammed onun zahiridir. O ikisiyle ahirette zâhir ve bâtn ger-

çekleir. te Muhammed’in payyla nebilerin paylar arasndaki fark

budur. Arkadalarmzn çou bu konudaki saynn belirlenemeyecei

görüündedir ki, bu bir yanlgdr.

Bu bölümde önemli bir üstünlük vardr ve bu bölümde üstünlük

bölümleri yüz yirmi dört bine kadar ular. Bu say, peygamberlerin

saysdr. Bu fark bilmek, her nebinin belirlenmesini ve Hz. Muham-
med ile onun arasndaki payn bilinmesini gerektirir. Paylar ameller

yönünden -imann ubelerine göre- yetmi dokuzla snrldr. Bazen bir

ey için bunlardan tek bir durum olabilirken baka bir ey için iki du-

rum, baka bir ey için saymm onda biri, dokuzda biri, sekizde biri ve-

ya bundan az veya çou olabilir. Toplam, Hz. Peygamber adna ger-

çekleebilir. Bu nedenle Hz. Peygamberden baka kimse genele gönde-

rilmemi, onun dndakiler özel bir toplulua gönderilmitir.
c
Sizden

her biriniz için bir eriat ve yöntem belirledik. Dileseydi sizi tek ümmet ya-

pard.'46 '
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YETM ALTINCI SORU

Hamd Sanca (Livâu’l-Hamd) Ne Demektir.

Cevap:

Hamd sanca (livau’l-hamd), ‘hamd'in hamd'i’ demektir. O, öv-

gülerin en tam, en üstünü ve mertebece en yücesidir. Sancak insanla-

rn altnda topland bir eydir, çünkü o mülk mertebesine veya hü-

kümdarn varlna delildir. Övgülerin övgüsünde de bütün övgüler

toplanmtr, çünkü o herhangi bir ihtimalin giremedii ya da bir ku-

ku veya tereddüdün szamad gerçek övgüdür. Bu hamd ve övgü,

özü gerei kanttr. Öyleyse o, kendisine yeterlidir. Dikkat ediniz! Bir

ahsn kerim olduunun söylendiini ya da kerim olduunu söyledii-

ni düünelim! Bu övgü doru olabilecei gibi olmayabilir de. hsan ve

ba yoluyla ahstan bir vergi gerçekletiinde, bu ba özü gerei

verenin cömertliine tanklk eder ve buna ihtimal girmez. te
‘hamdin hamdi’nin anlam budur ve ‘hamdin sanca’ denilen eydir.

Onun ‘sancak’ diye isimlendirilmesinin nedeni, bütün hamdleri ve öv-

güleri kuatmasdr. Hiçbir hamd, onun dnda kalamaz. Her hamd
sahibinin övgüsü, onunla meydana gelir ve o ‘sonun sonu’dur. Anla!

Hamd sanca bütün övgü sancaklarn toplad için gölgesi de

bütün hamd sahiplerini kuatr. Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Âdem

ve onun altnda bulunanlar sancamn altndadr.’ Burada ‘onun altn-

dakiler’ demitir. Çünkü hamd isimler ile meydana gelebilir ve Âdem
bütün isimleri büendir. Bu durumda orada bulunanlarn onun altnda

ve aasnda bulunmas gerekir. Çünkü o da bu isimlerden herhangi

birisiyle (Hakk) öven olmaldr. Ahirette ise otorite Hz. Muhammed’e
aittir, çünkü cevamiü’l-kelim ona verilmitir ve bu bir asildir. Hz. Pey-

gambere makam bildirilmi ve o da bunu örenmitir. Bu esnada

Adem su ve toprak arasndayd. Bunun anlam henüz var olmayyd.
Allah Âdem’e isimleri örettiinde, Âdem Hz. Muhammed’in maka-

mna göre ikinci makamdayd. Öyleyse Hz. Muhammed’in cevamiü’l-

kelim’i bilmesi -d bütün isimler kelimelerdendir- daha önceydi ve Hz.

Muhammed dta var olmamt. Böylecc o, sahibi olduu için, isimler-

le zuhur eder. Bu durum, beerden ilk var olanda -Âdem’de- zuhur
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etmitir. Böylece Âdem, topraktan olan varlyla Hz. Muhammed’den

önce geldii için, melekler içinde Hz. Muhammed’e vekil olarak sancak

sahibi olmutu. Hz. Muhammed her ne zaman ortaya çkarsa,

(hamdin) yerine getirilmesine ve sancana sahip olmada hak sahibidir.

Sanca kyamet günü asalet yoluyla Âdem’den alr. Âdem ve onun d-

ndakiler ise, Hz. Muhammed’in sanca altndadr. Melekler Âdem’in

zamannda bu sancan altndayd, dolaysyla ahirette de onun altn-

dadrlar. Bu mertebede, Hz. Peygamberin herkesin üzerindeki halifeli-

i ortaya çkar.

YETM YEDNC SORU

Hz. Peygamber, Hamd Sancan Elde Etmesini

Salayacak ekilde, Rabbini Neyle Övmütür!1

Cevap:

Kur’an ile övmütür. Kur’an, bütün övgüleri kendinde toplayan

eydir ve zaten toplayan demektir. B durum ‘Hamd âlemlerin sahibi

Allah’adr din gününün sahibidir
™2 ayetinde belirtilir. Bu sure, daha ön-

ce bir peygambere indirilmedii gibi sadece bu makam sahibine indiri-

lebilirdi. Çünkü Allah kemâlin gerei olan övgü nitelii yönünden de-

il, övülmesini belirledii yönden övülmeiidir. lahi övgü bu demektir.

Birisi Allah’ niteliin gereine göre övseydi, bu övgü alda ve örfe göre

övgü olurdu ki böyle bir ey O’nun celaline yaramazd.

YETM SEKZNC SORU

Hz. Peygamber Rabbine Hangi Kulluu Takdim Eder?

Cevap:

Ubudet (zorunlu kulluk) bir hakikatin (ayn) O’na intisabdr.

Bundan sonra ise ubudiyet (ihtiyarî kulluk) gerçekleir. Bu ise, hakika-
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tin ilahi mazhara intihasdr. Ubudet ile kul herhangi bir muhalefet

olmakszn emre balanr. Bu, Hak kendisine ‘ol
5 dediinde gerçekleir.

Böylelikle kul herhangi bir tereddüt olmakszn meydana gelir, çünkü

bu esnada sadece özü gerei yaratl (emrini) kabul eden
cayn- sâbite’

vardr. Ayn- sâbite (yaratl sonucunda) bir mazlar olarak meydana

geldiinde ise, kendisine ‘yap’ ya da ‘yapma’ denilir. Emre kar çkarsa

mazhar olarak kar çkmtr; emre kar çakmaktan geri durursa, ayn-

sâbitesi yönünden geri durmutur. ‘Biz bir eyin olmasn irade ettiimiz-

de, ona sözümüz ‘ol’dur, o da olur .’4*3

Hz. Muhammed ite bu kulluk üe o gün Rabbine gider. Dikkat

ediniz! Secde emri almakszn secde eder! Fakat o gün secde, yarat-

mayla emredilmitir ve onun yegâne mahalli de Hz. Muhammed’in

hakikatidir. Böylelikle secde. Hakkn onu yaratmayla ilgili emri nede-

niyle, zâtmda meydana gelir. Bu durumda Hz. Muhammed -herhangi

bir ilahi emir olmakszn- o emre göre secde eder ve emri yerine geti-

rir. Ona ‘ban kaldr, istediin verilecektir, efaat et, kabul edilecektir
5

denilir. Baka bir yerde ise ihlâslnn ihlâsszdan ayrmasn salamak

için bürün yaratklara secde emredilir. te bu, kulluk secdesidir.

Allah’ bilenler bu dünyada Rablcrinc (ayn- sâbite’nin Rabbc in-

tihas demek olan) ubudet yönünden ibadet eder ve sadece Allah’a

mensupturlar. Onlarn dndakiler ise (ayn- sâbite’nin ilahi mazhara

intihas demek olan) ubudiyete müntesiptir. Bu balamda ‘onlar ubu-

diyet makamnda O’nun önünde dururlar
5

denilir. Her arifin kullu-

undan rabbine takdim etii ey, budur ve her muhakkik kyamet gü-

nü bu konumdadr

.
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YETM DOKUZUNCU SORU

Hz. Muhammed Kerem Anahtarlarn Elde Etmesini

Salayan Hangi eyle Hamdi Bitirir ve Mühürler?

Cevap:

Kulluk ile (ubudiyet) mühürler. Bu, daha önce söylediimiz gibi,

ubudete intisabdr. Ubudiyet, ikinci derecedir. Çünkü bu makam, iki

dereceden ibarettir; ubudet derecesi -ki bu önceki büyük derecedir-,

dieri ise ubudiyet derecesi. Bu ise mühür derecesidir. Çünkü ona an-

cak varlndan sonra ubudetin emrinin gerektirdii ey emredildi. Bu

terkip vastasyla kula emir verilmi, yasak konulmu, o da itaat etmi,

günahkâr olmu, tövbe etmi, iman etmi, nankörlük etmi, birlemi,

ortak komu, yalan söylemi ve doru söylemitir. Ubudetin hak etti-

i eylerle ikinci derecenin hakkn yerine getirdiinde -ki bu Efendinin

emirlerine ve yasaklarna uymaktr- daha önce takdim ettii eyler ne-

deniyle kerem hâzineleri ona verilir.

SEKSENNC SORU

Kerem Hâzineleri Ne Demektir?

Cevap:

Kerem hâzineleri, bizden ve O’ndan, bizim ve O’nun vastasyla is-

tenilen eylerdir. Bizden ve bizim vastamzla istenilen ey, kendisinden

ayrlmann mümkün olmad zât bir istektir. Böyle bir durumda ke-

rem anahtarlar, O’nun bu konumla ilgili bilgisini örenmen eklinde

ortaya çkar. Dier hemcinslerin ise onu bilmez ve tanmaz. Böylelikle

senin nasl olduunu sana bildirmekle sana kerem gösterir. Ayrca,

zâtn kendisinden ayrlmann mümkün olmad ekilde hak ettii ey-

le bilmeyi sana ihsan eder.

O’ndan ve O’nun vastasyla olan istee gelirsek, bu istek, isteye-

nin kendisine ilien eye göre istemesidir. Baka bir ifadeyle var olduk-
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tan sonra kendisine bu durum iliir. Hakkn mazhar olan ey, kendi-

sinde zuhur edenin diliyle Haktan talepte bulunur. Bu istek, yokluktan

sonra ona ilien bir durumdur. Böyle bir soru ‘kerem anahtar5

diye

ifade edilir. Kendisinden kendisiyle istenmesi ve bu istein kula izafesi,

Allah’n kereminden kaynaklanr. te bu, iin bulunduu duruma göre

böyledir. Allah kullarnda kendisine itaat etmeyi yaratm, Allah’a ve

peygamberine itaat ettiklerinde ise onlar övmütür. Gerçekte kullarda

itaatten bulunan ey, onlarn itaate yer olmasdr.

blis Hz. Peygamber ile biraraya gelmek istemi, izin verildiinde

kendisine ‘onu tasdik et
5 denilmi. blis Muhammed’in önünde küçük-

lük ve zillet makamndayken melekler de kendisini hafife alyordu. blis

Peygamber’e öyle demi: ‘Muhammedi Allah seni hidayet için gön-

derdi. Fakat senin hidayete bir gücün yoktur. Beni saptrmak için ya-

ratt, benim de saptrmada gücüm yoktur.’ blis, Hz. Peygamberi, Hz.

Peygamber de blis’i dorulamtr. Allah öyle buyurur: ‘Sen sevdikle-

rine hidayet edemezsin. Allah dilediine hidayet eder ,

9464 Baka bir ayette

c

ona takva ve günah ilham etti*
465

der. Baka bir ayette ise
‘
Hepsi Allah ka-

lndandr’466
, ‘Her yürüyen varln perçeminden tutandr’467 buyrulur. Bu-

nunla beraber Allah onlar överek öyle demitir: ‘Tövbe edenler, hamd

edenler, seyahat edenler, rükû edenler, secde edenler, iyilii emreden kötü-

lükten alkoyanlar...
7466

Onlarda tövbeyi, ibadeti, Hamdi, seyahati, sec-

deyi, iyilii emretmeyi ve kötülükten sakndrmay ve Allah’n snrlar-

n korumay Allah’tan bakas m yaratt ki? Allah'n bu nitelikleri ve fi-

illeri kendilerinde yaratp onlardan meydana getirmesi ve bütün bunla-

r dince iyi niteliklere yer olmalarnn ardndan kendilerine izafe etmek-

le onlar övmesi, Allah’n keremindendir. Bütün bunlar, kerem anah-

tarlar deil de nedir? Çünkü bunlar ile ilahi hediyeleri açar. Söz konu-

su hediyeler ‘hiçbir gözün görmedii, kulan duymad ve akla gel-

meyen’ eylerdir.

Allah Teala öyle buyurur: ‘Yanlan yataklarndan uzak durur.’
169

Kim bilir! Bakalar uyarken onlar yataktan kaldran O’ndan bakas

mdr? ‘Korku ve arzuyla Rablerine dua ederler.
9470 Onlarn dillerini duay-

la konuturan, onlar korkutan ve arzulandran O’ndan bakas mdr?
Bu davran, onlardan m görülür? Hayr, vallahi, hayr! Bu, Allah'n

kerem anahtarlarmdandr ve bunlarla onlara fetihler vermitir. ‘Rzk

verdiimiz eylerden infak ederler.
9471

Verilen rzklardan birisi de, yatak-
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lardan vc aldan diyarndan uzaklamaktr. Baka bir rzk, dua ve ya-

kar, baka bir rzk ise, korku ve O’na dair arzudur. Bütün bunlar Al-

lah için infak ederler, Allah da kabul eder. Hiçbir bilgi sahibi nefis, Al-

lah’n bu konumdaki kimseler adna ‘saklad’ yaptklarnn karl
olan ‘göz aydnl nimetleri bilemez.’ Öyleyse bu ameller, kendilerinde

ve bu amellerinde gizlenmi göz aydnlnn görülmesinin anahtarla-

rdr.

Kerem hâzinelerinde bulunan her eyi kerem hâzineleri içerir. Öy-

leyse söz konusu ey anahtarda mücmel (özet) iken hâzinelerde rafsil-

lcmitir. Ameller vastasyla (hazineler) açldnda ise, mertebeler ay-

rr, nispetler bilinir, her hakikat hakkn ister, her bilgi bilinenini arar.

SEKSEN BRNC SORU

Rabbimizin hsanlar Kime Datlr?
Cevap:

Bunlar, gidiatn güzelletiren her valiye (yönetici) verilir. Herkes

genel valilik ile validir. Genel valilik, kalbin mânevi ve duyusal güçlerin

üzerinde vali yaplmasdr. Valiler ise, kendisinin dnda valilii olan

herkestir. Kendi dnda derken, aile, çocuk, köle ve mülkü kast ediyo-

ruz. Bu balamda ihsanlar, valiliin deerine ve yönettii kimselere

olan iyi davrana göre valilere datlr. Vali Allah’ bilen ve Allah’n

‘görmesi ve duymas’ olduu kimselerden ise, onun bu ihsanlarda bir

pay yoktur. Çünkü bunlar, zenginin yoksullara verdii ihsanlardr. Bu

nitelikteki birine sadece zenginin zengin için olan ihsanlarndan verilir.

Söz konusu ihsan, zât bir yoksunluktan verildii için, yoksul bir maz-

harda ortaya çkar. Bujöi de, er-Rab isminden deil, Allah isminden

(ihsan) alr. Kullarn kalpleri üzerindeki gaflet ne büyüktür! Heyhat!

Kul gaflet ile nitelenmeye ‘Mele-i a'lâ’nm derecesine nc zaman ular

ki? Onlar, gece ve gündüz olmakszn, ‘gece gündüz bkmadan tespih

edenlerdir.’ ‘Onlar gece gündüz usanmadan O’nun için tespih ederler.’

Bu gaflette kalmak, insanlara eksiklik olarak yeter!
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Bilmelisin ki, ikramlar hak edenlerin deimesine göre deiir. Bir

ksmnn ikram, O’dur. Bir ksmnn ikram, O’nu kendisiyle bilmesi,

bir ksmnn ikram O’ndan olan eydir. Hak eden kii zât hak editen

söz ederse, onu sadece Hakkn mazhar olduu yerde ayn- sâbitenin

var edilmesinin ükrü balar. Geçici bir hak edii dile getirirse -ki

Hakkn onun adna bir hak edi yarattn düünür-, ükrü artrmas

gerekir. Çünkü o, mertebede birinciden daha aadadr. Hak eden ki-

i, hak edii o mazharn zuhur edeni olmas yönünden bir mazhardaki

zahire ait görürse, kendi ayn’n (-1 sâbite’sini) herhangi bir eyi hak

eden diye görmez. Böyle biri, kendisine ükrü zorunlu klmsa, ükür

vacip olur. Bu zorunlu klma, ‘Rabbiniz kendine rahmeti yazd*472
ayetin-

de olduu gibi. Hakkn kendisine bir eyi zorunlu klmasna benzer.

Öyleyse ihsanlar, bilgide, amelde, halde, zamanda, mekânda, kast-

ta, amele balanmada ve ondan habersiz kalmada, datldklar kimse-

lerin saysna göre çeitlenir. ‘Herkes kendi merebini bilir.
5
Firavun,

Musa ve Harun’a öyle demiti: ‘Rabbiniz kimdir?
5 Musa ‘Rabbimiz her

eye yaratln verendir.
7473 te bu, Rabl hak edendir. Öyleyse Rab,

ihsanlar taksim edendir,

SEKSENKNC SORU

Nebîliin Kaç Parças Vardr?

Cevap:

Nebîliin parçalar, indirilmi kitaplarn ayetleri ve sayfalan,

Âdem’den son peygambere kadar bize ulam ya da ulamam pey-

gamberlere yönelik âleme yerletirilmi ilahi haberlerin says kadardr.

Kur’an, bütün bunlar kendinde toplar, çünkü Hz. Peygamber Kur'an’

ezberleyen hakknda ‘Nebîlik onun içine sokulmutur5

der. Nebîliin

parçalar Kur’an’da toplanm olsa bile, indirilmi kitaplarn ayetlerinde

belirlenmi ve tafsillemi, sayfalarda tefsir edilmi, sayfa ve kitaplarn

dnda kalm ilahi haberlerde ise birbirinden aynmtr. Bütün

nebîlii ise anahtar ‘Rahman ve Rahim Allah’n adyla5
olan Ümmü’l-

kitab biraraya getirir.
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Nebilik kyamet gününe kadar yaratlmlara yaylmtr. Bununla

birlikte, (eriat getiren nebîlik anlamndaki) teri kesilmitir. O halde

teri, nebîliin (bütünü deil) bir parçasdr, çünkü Allah'n haber ve

bildirimi âlemden kesilmez. Kesilseydi, âlemin bekas için beslenecei

besin kalmazd. ‘Deniz, Rabbinin kelimeleri için mürekkep olsa, bir o ka-

dar da yardm etse bile Rabbimin kelimeleri tükenmezden önce deniz tüke-

nirdi.'**
7* Baka bir ayette ise ‘Yeryüzündeki bütün aaçlar kalem, denize de

ardndan yedi deniz daha katlarak (mürekkep olsa), Allah'n kelimeleri tü-

kenmezdi*4?s buyrulur. Allah var etmek istedii her bir eye ‘ol’ dediini

bildirmitir. Bu, Allah’n tükenmeyen kelimeleridir ve bütün varlklarn

genel besinidir. Bu da, tükenmeyen nebîliin parçalarndan iken

nebîliin dier parçalar hakknda ne diyebilirsin ki?

SEKSEN ÜÇÜNCÜ SORU

Nebilik Nedir?

Cevap:

Nebilik, ‘Arn sahibi ve dereceleri yükseltenin belirledii bir

menzildir. Kul iyi ahlâk ve insanlarn genelince beenilen iyi amellerle

o makama yerleir. Kalpler, o amelleri tanr, nefisler yadrgamaz, akl-

lar onlar gösterir, amaçlara uygundurlar ve hastalktan ortadan kald-

rrlar. Kullarn ulap yerletikleri bu mertebe, kendisine ulaan herkes

adna gerçekleen ‘Ar sahibi ve dereceleri yükselten’den haber vermek

anlamndaki ‘ilahi bildirim’ mertebesidir.

Hak bu menzile ulaan kimseye halife ve naip yapma gözüyle ba-

karsa, ‘emrinden olan ruhu’ kendisine özen gösterilmi bu halifenin

‘kalbine’ haber vermek üzere ‘gönderir’. te bu, teri nebîliidir. Allah

öyle buyurur:
‘
ite böyle, sana emrimizden bir ruh vahyederiz.

,m Baka

bir ayette ise
‘
Melekleri

,
emrinden bir ruh ile diledii kullarna indirir

7477

denilir. Öyleyse bu geneldir. Çünkü burada ‘diledii’ anlamndaki

‘men’ sözcüü belirsizdir.
‘
Benden baka ilah olmadn ve benden sakn-

malarn bildirirler
H7B Bu ise özel nebîlik, yani teri nebîliidir. ‘Ruhu

emrinden diledii kullarna aktarr
5479 da bunun gibidir. ‘Karlama günü
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için korkutmak üzere...**
0 Bu ise, teri nebîligidir, genel ncbîlik deil-

dir.
‘Ruh- emin onu senin kalbine indirir ki, korkutanlardan olasn.*8 '

Korkutma, her zaman teri nebîliine bitimitir. Bu ise, Hakim

Tirmizî’nin sorduu ve rivayetlerde geçen nebîliin parçalardr.

Genel nebîliin parçalar, snrl deildir ve onlar bir say tutmaz.

Çünkü onlar, belirli deillerdir, dünya ve ahirette süreklidir. Bu, yol-

dalarmzn farkna varamad bir husustur. Bunu kastl m yaptlar,

yoksa Allah bunu onlara öretmedi mi, bilemiyorum. Belki onlar, bu

bilgiyi zikretmi, fakat bize ulamamtr. Allah iin gerçeini en iyi bi-

lendir. Ebu’l-Bedr et-Temaukî el-Bagdadi, eyh Beir’in -ki Eze kap-

sndaki büyüklerimizdendi- çann imam Abdiilkadir’in öyle dedii-

ni aktarr: ‘Nebiler topluluu! Size lakap verildi. Bize ise size verilme-

mi olan verildi.’ ‘Size lakap verildi’, ‘bize nebi sözünü kullanmamz

yasakland’ demektir. Bununla birlikte, genel nebîlik adamlarn büyük-

lerinde bulunur. ‘Bize verilmemi verildi’ ise, Hzr'n söyledii sözün

anlamdr. Allah onun adaletine ve bilgideki önceliine tanklk etmi,

Allah’n konutuu ve kendisine yaklatrd seçilmi kul Musa’y tale-

binde yormutu. Bununla beraber bilginler, Musa’nn Hzr’dan üstün-

lüünü bilir. Hzr, Hz. Musa’ya ‘Ben senin bilmediin ve Allah’n ba-

na bildirdii bir bilgiye sahibim’ demiti. Hzr'n bu sözü, ‘verilmemi

olan bize verildi’ derken Abdülkadir’in söylediinin ayndr. Burada

nebiler üe velilerin nebilerini -ki onlar genel nebîlik sahibidir- kastet-

mi ise, bu sözle Allah’n nebilere vermediini kendisine verdiini açk-

lam demektir. Çünkü Allah onlar bir yönden üstün bir yönden alt

yapmtr ki, böyle bir ey inkâr edilemez.

SEKSEN DÖRDÜNCÜ SORU

Sddîkln Parçalar Kaçtr?

Cevap:

Sddîklk, imann ubelerinin saysnca yetmi küsur parçadr.

Sddîk’n bu ubeleri dorulamas zorunludur. Sddîklk, uyan kimse

için olabilir. eriat sahibi nebiler sdk iken fetret dönemindeki velîlerin
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nebileri ise öyle deildir. eriat sahibi nebiler sddîktr, çünkü bu ma-

kamn ehli, terii onu kalplerine indiren Ruhtan alr. Bu ise -ilmi bir

indirme deil- bildirme esasl indirmedir. Dolaysyla onu iman niteli-

iyle alglarlar ve iman nuruyla ortaya koyabilirler. Onlar, buru kendi-

lerine indiren Ruhlarn sddîldardr. Ayn ey Hakkn ‘bildiren’ olarak

bulunduu herhangi bir eyi Allah’tan alanlar için geçerlidir. Söz ko-

nusu kii alglad -tecelliden deil- iman ve imann nuru yönünden

alglar. Çünkü tecelli, verdii eye imam gerektirmez. man -mümin

olmas yönünden deil- akim nuruyla verir.

Öyleyse sddîkln parçalan, zikrettiimiz ekilde, snrszdr.

Çünkü Allahn haber verdii kimselere verdii haberlerin says bili-

nemez. O halde snrl sddîklk parçalar, ilahi haberlerin kendilerine

inanmann kesinlikle Allah’a yaknlk (vesilesi) olduunu bildirdii ey-

lerin says kadardr. Bunlar, zorunlu olarak es-Sâdk ismiyle ilgilidir.

Bu durum Allah yolunun esaslarmdan tasavvur edilebilir. Ancak doru
sözlü (sadk) vardr. Çünkü Allah’tan baka haber veren yoktur. Bu

nedenle bu haberlerden herhangi bir eyin yalanlanmamas gerekir.

öyle deriz: Sddîk, doru söyleyenden alglad herhangi bir ha-

beri yalanlamayan kimse demektir. Sddîk, Allah’tan baka haber veren

olmadn bilecek ekilde O’na dair bilgi sahibi olabilir. Bu durumda

haber verenin verdii bütün haberlere göre her haberi dorulamaldr.

Doru sözlü olan Allah, haber verdii konuda bir topluluun yalan

söylediini bildirirse, sddîk, o insanlarn yalan söyledii bütün sözle-

rinde Allah’ tasdik eder. Sddîk olana göre yalan, habere göre deil,

onlara göre bir niteliktir. Çünkü haberi doru söyleyene nispet etti-

inde dorudur. Onu bu haberi yalan söyleyene nispet ettiinde ise ya-

landr. Bu haber hakknda olmadan yalan söyleyene nispet ettiinde

ise, ihtimallidir. Haber verenin doru sözlü Allah olduunu gören

kimse için, verilen haber doru, ona inanan ise sddîktr. Doru sözlü

Hak öyle der: Bana ‘doruluk’ özelliiyle nispet ettiin o sözü, imdi

ben yalan bir nispet eklinde kendi diliyle ortaya çkt kimseye nispet

ediyorum. Sen de artk onun yalan olduuna inanmalsn. Böylelikle

sddîk, bu sözün o kiiye göre -o kiinin bu sözünd varlnn ortaya

çkmasna yer olmas bakmndan- yalan olduuna inanr. Çünkü bu

söz, varl deil yokluu göstermektedir. Doruluk ise, var olan bir

durum iken yalan yok olan bir eydir.
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Yalandaki doruluk öyledir: Yalan söyleyen haber verici, tahayyü-

lünde gerçek olan var olan bir durumu haber verir. Çünkü o anlamn

kendiliinde gerçeklemesini tahayyül etmeseydi, ondan haber vere-

mezdi. O halde insan (tahayyülünde bulunan) o haberi bildiriinde

doru sözlü, ona inannda sddîktr. Sonra Hak, bu haberin duyuya

göre yalan olduunu bildirir. Hak hayale iltifat etmez. Nitekim haber

veren kii de haberinde duyuya iltifat etmez. Burada söz konusu olan

ey, duyann haberleri duyuta ilk mertebede bulunmasdr ki, o mer-

tebe duyudur. Ardndan güç mertebelerinde yükselir. Bundan sonra

Hakkn bildirmesiyle o kiinin duyuda yalanc, verdii haberin duyuda

yalan olduuna inanrsn. Baka bir ifadeyle d hüküm yönünden bu

haberin dta bir sureti yoktur. Böyle bir insan, gerçek haberi dorula-

yan kimsedir. Varlkta yalan olmad gibi yoklukta da doru yoktur.

Çünkü (doruluk anlamndaki) ‘sdk
5 sadk kelimesinden gelir. Bu ise

yokluun ilikili olmad srf varlktr. Yalan ise varln ilikili olma-

d srf yokluktur. Göreli yalan ise, hayale göre doru, dta belirli bir

arda yalan olabilir. Sddîk, kendisiyle var olduu eyle ilikisi bak-

mndan o haberle ilgilidir. Sradan insanlar ise, yalanlayann kendisini

talep ettii mertebede varlnn olmay yönünden bu haberle ilgili-

dir. Bunu bilmelisin!

Bundan sonra sddkln snrl parçalar olduunu söyleyebilece-

in gibi bu parçalarn snrlanamayacan da söyleyebilirsin. Sddîk-

lrn parçalar derken de sddk’n bu özellii kazanmasn salayan ni-

telii kastedebilirsin. Bu da sorulabilecek baka bir sorudur. Böyle bir

sorunun cevab udur: Sddkln parçalar akim selameti, doru dü-

ünce, doru hayal ve -bu nitelik sahibine göre selim olmayan akl

kendisini imkânsz savsa bile- haber verenin doruluuna inanmak, bi-

zatihi zorunlu varln zâtnn gereine veya -bunu benimseyene göre-

ezeli ilmin önceliine bakarak mümkün varlklarda imkânn bakala-

masn kabullenmektir. Bu konumda olan kimse için sddîklk gerçekle-

ir ve bu toplam onun sddkln parçalar olabilir. Çünkü sddîklk

toplamn varlna ek bir durum degüdir. e bu, yeil nurdur.
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SEKSEN BENCÎ SORU

Sddklk Ne Demektir?

Cevap:

Sddklk iki nur arasndaki yeil bir nurdur. Bu nur vastasyla ha-

ber verenin keremin nuruyla gayb perdesinin ardndan getirdii eyin

kendisi müahede edilir.

öyle ki: Allah’m bir ismi de ci-Mümin’dir. Allah cn-Nur olmas

yönünden kendisini bizim için bu adla Kitabnda isimlendirmi ve öy-

le demitir: ‘O kendisinden baka ilah olmayandr. Meliktir, Kuddus’tur,

Mümindir .'
4*2 Müminin iki vönü vardr: Birincisi ‘eman veren’, kincisi

ise doruluklarnn nezdinde gerçeklemedii kimselerde doru kulla-

rm tasdik edendir. Bu nedenle Allah, kyamet günü Rabbine öyle di-

yen doru sözlü kulundan öyle aktarr: ‘Dedi ki, Rabbim hak ile hüküm

ver .’483 Bu, doruluumun beni gönderdiin kimseler nezdinde sabit

olmasn salar. Böylece gereklemilie iaret edilen bir lafz kullanl-

mtr. Halbuki bu olay sradan insanlarda gerçeklememiti, çünkü o,

kyamet günü olacaktr. Allah ise gerçekleeni bildirir.

Öyleyse eyanu sürekli kendisinde gerçekletii ilahi bir mertebe

olmaldr. Bu mertebedeki (ey) geçmi ile snrlanp ‘olmu’ denileme-

yecei gibi gelecek ile snrlanp ‘olur’ da denilemez. Bu mertebe daima

imdiyle ilgilidir. Kalpler ile bu mertebe arasmda ‘snrllk’ perdesi

vardr. Kul snrlanmadan kurtuluu ve mutlaklk mertebesinde Hakkn
suretiyle zuhur edii esnasnda bu mertebeyi kef ettiinde, hakknda

‘gerçekleiyor’ denilen eyi ‘gerçekleen (vaki)’ olarak gördüü gibi

‘gerçekleen’ denilen eyi de böyle görür. O, sürekli gerçekleendir ve

gerçeklemeyi sürdürür. Gerçekleecek eklindeki ilahi .anlatmlarn

kayna burasdr. Örnek olarak ‘O gün Her nefis gelir
’484

ayetini verebili-

riz. Burada geli, bir gelecee balanr. Baka bir örnek ise
‘

Allah’n

emri gelmitir’™ ayetidir. Burada ise geçmi zamanla ilgilidir. Her iki

snrlama da yoklua delalet eder.

Hal (imdiki zaman), varlk sahibidir. Yoklukta ise ne müahede

ne ayrm vardr. Kendisinden haber verilen eyin ‘öyle oldu’ ya da

‘öyle olur’ gibi meydana gelmesi gerekir. Baka bir ifadeyle onun ilahi
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bir mertebede bir varlk durumu olmaldr. Söz konusu mertebeden

ilahi bildirimler gerçekleir. Buna vakf olan kii, sddîk diye isimlendi-

rilir ve sddîklk denilen ey budur. Sddîklk, bir ahs hakknda karan-

lk, bir ahs hakknda ise nurlu olan bedenin ardndan bilgi örenmek-

tir. Bu varlk hali (bir ilahi mertebede) açlm bir ayn(- sabite) olarak

meydana gelir, pastan kurtulursa, bu göz, o mertebeden her kim olursa

olsun haber verenlerin doruluunu görür. Bundan dolay da sdklar

diye isimlendirildikleri gibi bu hal de sddîklk diye isimlendirilir. Me-

le-i â'lâ’nn bundan bir tecrübesi (irb, içme) olduu gibi resullerin,

nebilerin ve velîlerin de bu konuda bir tecrübesi vardr. Müminlerin bu

konuda bir tecrübesi olduu gibi bütün din ve milletlerden mümin

olmayanlarn da bir tecrübesi vardr. Bir topluluk onun vastasyla

mutlu olurken kendisiyle Ügiü ardar ve gerekler nedeniyle bir grup

ondan dolay bedbaht olur. Bu nedenle kii hakknda muvahhit (birle-

yen), ispat eden, onaylayan, inkârc, dorulayan ve yalanc denilir.

Sddîklk bütün aydnlk ve karanlk, nranî ve ate kaynakl, dogal-

unsurî bedenleri kuatr. Bunu ise Allah adamlarnn büyükleri fark

edebilir. Onlar sddîklgn bütün varlklara nüfuz ediini bilen kimse-

lerdir.

Bu beden sahipleri bedenlerinden soyut olarak nefislerine baktkla-

rnda, sddîklk mertebesinden çkp müahede ehli haline gelirler. Böy-

lelikle ‘sanki görür gibi’ iken ‘görür
5
hale gelirler. Öyleyse Hak, el-

Mümin olmas yönünden sddîklk mertebesinin sahibidir. B merte-

bede Hak mümin kullarm
‘
Rabbin kendisinden bakasna ibadet edilme-

mesine hükmetti5486
ayetiyle dorular. Hak onlar ‘irk

5

diye isimlendiri-

len heykellerde O’ndan bakasna tapmamalar hususunda dorulam-

tr. Allah öyle der: ‘De ki, onlar isimlendirin.
5487 Baka bir ayette ise

‘Onlar sizin verdiiniz isimlerdir’
486

denilir. Herhangi bir tereddüt ol-

makszn, kullar bütün haberlerde (Hakk) tasdik eder. Öyleyse

sddîkin her iki tarafta da bir hükmü vardr (uluhiyet ve beerilik).

Çünkü ‘düünen bir grup için ayet vardr’ denilmitir. Burada ‘bilen

kavim için ayet vardr’ denilmemitir. Bilenler akledenler anlamnda

kullanlrsa, durum deiir. Öyleyse sddîkin ilahi isimlerdeki daya-

na el-Mümin ismi iken yaratlmlardaki etkisi imandr. Ayn ekilde

onlarn isimleri de, ‘sddîk müminlerdir.
5

Onlar, doruluklar nedeniyle

nur sahibidir. Çünkü nur olmasayd, haber verenin doruluunu ve bu
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heykelin perdesinin ardndan haberin doruluunu göremezlerdi. Ne
mutla onlara! Ne mutlu! Vardklar yer ne güzeldir.

Seksen altnc ksm sona erdi, onu seksen altnc soruyla seksen

yedinci ksm takip edecektir.



[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
SEKSEN YEDNC KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

SEKSEN ALTINCI SORU

Ubudiyet Kaç Ksm Üzerindedir?

Cevap:

Ubudiyet (kulluk), kendilerini sayan kiinin cennete girecei ilahi

isimlerin saysnca, doksan dokuz paya sabittir. Her ilahi ismin kendi-

sine özgü bir kulluu vardr ve yaratklardan o isme ibadet eden, bu

kullua göre ibadet eder. Bu nedenle bu ilahi isimleri velilii sahir olan

velî bilebilir. Çünkü Hz. Peygamberim onlar belirledii sabit deildir.

Baz insanlar bu isimleri sayarken onlarn hakknda nas olan isimler ol-

duklarm bilemez. Nitekim biri velî olur ve velî olduunu bilemez. Al-

lah adamlarndan bir ksm, her ismin bu kuldan talep ettii kulluk ne-

deniyle onlar bilebilir. Arif-velî, bulunduu vakitte kendisine hâkim

isme göre onun adna kulluu belirler.

Bu ilahi isimleri ‘sayan
5

kimse, mânevî-duyusal cennete girer.

Mânevî cennete girmesinin nedeni, bu isimlerin talep ettii kendilerine

layk kulluu bilmektir. Duyusal cennete girmesinin nedeni ise, isimle-

rin talep ettii ve kullardan istenilen amellerdir. Öyleyse bunlarn ay-

rmas gerekir. Allah'n kendisinden talep ettii eyi bilmeyen bir

adam kulluk paylarn nasl bilebilir ki? Bu bak açsyla kulluun bir

takm ksmlar vardr ki saylar zikrettiimiz kadardr.
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Bu kulluk ile amel edenler iki adamdr: Birincisi, daha önce aklyla

hareket ederek amel ettii bu kullukla bu kez (Hakkn) eriat olmas

yönünden amel eder. kinci kii ise, akl yönünden onunla amel eder.

Akl yönünden bu kullukla amel eden kii, eriat olmas bakmndan

onunla amel etmeyebilir. Akl yönünden kullukla amel eden timse,

bunlar aydnlk bedenlere veya maddelerden soyut akllara nispet eder

ki, bu zorunludur. eriat yönüyle bunlarla amel eden kimse ise, onlar

Allah’a nispet eder. Öte yandan eserleri ve yaratk ile onlar atasnda va-

stalar konulduu için, nuranî heykellere ve maddelerden soyut akllara

nispet eder. Sradan insanlar, onlar özellikle Allah’a veya alagelmi

bilhassa da duyulur yakn sebeplere nispet eder. Bundan baka bir ey
bilmezler.

Allah’a yakn hiçbir kuldan Rabbi karsmda mudak kulluk aya-

nda durduu hakknda ne bir ifade duydum ne gördüm. Mele-i a’lâ

‘'Orada bozgunculuk edecek birini mi yaratacaksn
**9

der. Yaratklardan

seçkinler ise öyle der:
‘

Rabbimiz! Nefislerimize zulmettik'-
490

;
‘Rabbim

!

Yeryüzünde kâfirlerden hiçbir hareketli brakma.949 ' Onlar öyle der: ‘Bu

topluluu yok edersen, bugünden sonra yeryüzünde sana ibadet eden

kalmaz.’ Bütün bunlar, gayretin ve aceleci yaratlm insana acelenin

baskn gelmesinden kaynaklanr. Acele, hükmünü bulunulan vakitte

ortaya çkartan doal bir harekettir. Bu. hükmün sahibine elik etmesi

ölçüsünde ise kii kulluktan perdelenir.

Herhangi bir makama zarar veren ve makamn dlad bir ey

söz konusu olduunda, makam sahibi o esnada müstahak olduu

kemâlle nitelenmemitir. Kâmillerden olsa bile durum böyledir. Kulluk

nuru Rablk nuruyla birdir, çünkü kulluk nuru onun eseridir. Bir ey

kullua zarar verdii ölçüde, Rabla (nuruna) da zarar verir. Böyle bir

zarar doal mutlulua zarar vermez ve etki etmez, ancak lmî mutlulu-

u etkiler. Bu konuda derecelerin en geneli, iki derecedir: Birincisi in-

sann kendisinde yaratld acele, dieri insann tabiatnda bulunan

gaflettir. Mele-i â'lâ’mn doada bir parças ve nuranî heykeli yönünden

katks olmasayd, Hak onlar didime özelliiyle nitelemezdi.
c

Onlar

diditiklerinde Mele-i a’lâ hakknda bilgim yoktur.*92 Mele-i a’lâ kendisin-

de ortaya çkn doal mazhar yönünden didiir. Bu durum Cebrail’in

(sahabeden) Dhye eklinde gözükmesine benzer. Onlarn maddî-

nuranî heykellerde görünmesi de böyledir. Duyularn alglad eyler
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bu nurlardr. Çünkü duyular onlar sadece unsur kaynakl doal mad-

delerde alglayabilir.

Mele-i â'lâ bu heykellerden soyutlandnda ise, ne tartma ne ni-

za kalr! ‘ki’ dediin her keresinde tartma meydana gelir. ‘0 ikisinde

ilahlar bulunsayd fesat çkard.'493 O halde, her yönden birlik, eksiklik ve

ara kabul etmeyen kemâldir. Birlikle birlenen yönünden deil, birlik

yönünden bak! Birlik birlenenin ayn ise, birlik birlenendir. Birlik bir-

lenenin ayn deil ise, o da bir terkiptir. Bu anlamyla birlik bizim

amaçladmz olmad gibi Allah adamlar da onun peinde deildir.

Bu nedenle ilahi isimlerin hükümleri isim olmak yönünden deiir, el-

Muntakim ve e-edidü’l-ikab isimleri nerede, el-Gafir, er-Rahim

isimleri nerede! el-Muntakim intikam alnan kimseden intikam almay

gerektirirken er-Rahim intikam almamay gerektirir. Herkes bir eye

kendi hakikatinin hükmüne göre bakar. Bu durumda ise otoritenin or-

taya çkmas için didime kaçnlmazdr.

lahi isimlere bakan kimse, ilahi tartmann (ve didimenin) bu-

lunduunu söyler. Bu nedenle Allah peygamberine ‘Onlarla en güzel e-

kilde mücadele et
M94 diyerek ilahi isimlerin gerektirdii tanmay pey-

gamberine emretmitir ki, o da en güzelidir. hsan hakknda öyle der:

‘Kendisini görürcesine Allah’a ibadet etmek.’ nsan ihsana göre müca-

dele ederse, ‘Rabbini görür gibi’ mücadele eder. Rabbini ise, ancak ila-

hi isimlerin talep ettii tezat yönünden mücadeleci görebilir. Bunu

bilmelisin!

Bu makam (srf kulluk) elde etmekten beni alkoyan ey, gaflettir.

Benim ile onun arsnda gaflet perdesi vardr. Bu ise, kalkmayacak bir

perdedir. Acele perdesine gelirsek, onun benden kalktn umarm.

Gaflet perdesi, terkibin varl nedeniyle sürekli kalkamaz. Çünkü o, ya

manalarda ya cisimlerdedir. Bu perde kalksayd, bu ahs hakknda

Rabln srr ortadan kalkard. Bu ise Sehl b. Abdullah et- Tüsterî’nin

‘Rabln bir srr vardr, ortaya çksayd Rablk bâtl olurdu’ derken

kastettiidir. Kendisine göre bunun kalkmas ise mümkündür. Fakat

zâtn bunu gerektirip gerektirmediini ve varlkta zuhur edip etmedi-

ini bilemiyorum. u var ki bunun gerçeklemediini biliyorum. Yine

de bunun imkânszln bilsem bile, gerçeklemesinden ümitsizlik

hakknda kesin bir kanaat tamam. Samimi olan kiinin elinden geldi-
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ince bu makama yaklamas gerekir. mkân ölçüsünde ilahi mertebeye

benzemeye çalmak ise, isimlerle ahlâkianmak demektir ve arzulanan

kemâldir. Gerçeklemede (vaka) deil, sülük babnda dorusu budur.

Vakada ise benzeme yoktur. Bilakis o (mazhar). Hakkn ta kendisi-

dir. Bir ey kendisine benzemez. Mazharlarn en üstünü cem’ (birlik)

mazhardr ki, (bir yönüyle) tefrikin (ayrm) ta kendisidir.

SEKSEN YEDNC SORU

Hak Birleyenlerde Neyi Gerektirir?

Cevap:

Hak birleyenlerde çatmann olmaym gerektirir. öyle ki: Allah

ez-Zâhir ve el-Bâtn diye isimlendirilince, tartma olumsuzlanmtr,

çünkü ez- Zahir el-Bâtm ile çatmayaca gibi el-Bâtn da ez-Zahir ile

çatmaz. Çatma, iki zahir veya iki bâtnn bulunmasdr. Hak maz-

harlar yönünden ez-Zâhir iken hüviyet yönünden el-Bâtn’dr. Mazhar-

lard varlklar yönünden çok iken kendücrindc zuhur eden yönünden

çok deillerdir. Öyleyse mutlak birlik (ahadiyet), onlarn zuhuru yö-

nünden, çokluk d varlklar yönünden meydana gelir.

Hak tevhid niteliiyle nitelenen birleyenlerde hüviyeti yönünden

Hakk birlemelerini gerektirir. Mazharlar çoalm olsa bile, zuhur

eden (zâhir) çoalmaz. Onlar, bir eyi gördüklerinde söz konusu ey
görülen, gören ve görütür. Talep ettikleri ey ise, talep, talep eden, ta-

lep edilen ve taleptir. Duyduklar her ey duyan, duyulan ve duymadr.

Nc bir tartma ne didime vardr. Çünkü niza, onu ztla tar. Ztlk

ise, benzer ve birbirini iten eydir. O halde burada benzerin ta kendisi-

dir. Çünkü iki zt, muhaliften farkl olarak, iki misil olmayan ey olabi-

lir. Muhalif olan ise böyle deildir. Çünkü ondan kar koyma ve di-

dime meydana gelmez.

Bu nedenle Hak, kendisi için misaller verilmesini olmsuzlamtr.

Misaller kendisine gereken hakikate aykr bir takm zdardr. Tebihi

olumsuzlarken kendisiyle isimlendii ey ise O’nunla çelimez. Allah
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öyle buyurur: ‘O’nun benzeri bir ey yoktur. O, iiten ve görendir
ws Al-

lah renk, tat, koku tayan bir elma yaratr. Bölünmeyen cevherde ise

çatma yoktur ve iki rengin ya da iki tadn ya da iki kokunun bölün-

meyen bu parçada bulunmas imkânszdr. Öyleyse, iki ilah olamaz,

çünkü o ikisi benzerdir. Bütün isimlerin varl tek hakikate ait olabilir.

Çiikü onlar, birbirine zttr ve ztlk biraraya gelmeyi kabul edicidir.

Benzerler ise, böyle deildir. Biraraya gelmek imkânsz ise, bunun ne-

deni ztlktr, yoksa farkllk (hilaf) deildir. Çünkü biraraya gelmek

farkllk ile çelimez. O halde, her biraraya geli farkll gerektirirken

her farkllk biraraya gelmeyi gerektirmez.

Hak birleycnlerdcn didimenin olmayn gerektirir. Bunun ne-

deni, Rabbin rab kulun kul kalmasn salamaktr. Rab kulluunda

kulla çatmazken kul da Rablnda Rab ile çatmaz. Bununla beraber

Rab ve kul vardr! Öyleyse birleyen, ilahi isimlerle ahlâklanmaz. öyle

diyebilirsin: ‘Birleyenin Haktan gelen yaratlmlarn nitelikleriyle nite-

lenmesiyle (ilgili ifadeleri) kabul etmemelidir. Örnek olarak beraberlik,

ini, istiva etmek ve gülmek gibi kullarn niteliklerini verebiliriz. Bun-

larda bir çatma olmadm söyledin. Burada ise kulluk ile çatan

Rablk vardr.’ öyle deriz: ‘ senin zannettiin gibi deil! Zikrettikle-

rin de kulluk niteliklerinden deildir. Bunlar hüviyeti bakmndan de-

il, mazharda zuhuru yönünden Rablk nitelikleridir. Kul asl üzerinde

kul iken Rablk da asl üzerinde Rab ve hüviyet asl üzerinde hüviyet-

tir.’

öyle diyebilirsin: ‘Rablk hüviyetin kendisi deildir.’ öyle deriz:

‘Rablk hüviyetin bir eye nispetidir. Hüviyet ise, özü gerei bir nispeti

gerektirmez. A'yân’m (-1 sâbite’nin) sübutu, hüviyetten nispetleri talep

eder. ‘Rububiyet’ diye ifade edilen ey budur.

O halde Hak birleyenlerin çatmann ortadan kalkmas için her

eyi birlemelerini istemitir. Böylelikle çatma kalkar ve âlemin sürekli-

lii mümkün olur. Bu durumda ebedin anlamyla ezelin anlam ortaya

çkar ki ‘la-yezel’ sözünün anlam budur. An’a benzeyen çizgideki var-

saymsal nokta olmasayd, ezel ve ebed art edilemeyecei gibi geçmi

ve gelecek de zamandan ‘imdi’nin yok olmasyla ayrt edilemezdi.

Nokta Rablktr. Rablk hüviyet ile a'yân- sâbiteyi ayrt etmitir. Bun-
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lar, mazharlar denilen eylerdir. Nokta sensin! Böylelikle O (hüve) ve

ben (ene) ‘sen’ ile ayrlmtr. Bunu örendiinde ise birleyensindir.

O halde, bir eyi senden talep ettiinde, talep ettii eyi Hakka

vermelisin! Biri sana öyle diyebilir: ‘Dier mertebede Allah’tan baka-

snn olmad sana açklanm deil miydi? Buna dayandrlan hususlar

da ortaya konmutu. Burada neden bu tartmay dile getirdin?’ öyle

deriz: ‘Çünkü sen kendini -birleyenler olmamz yönünden- bir eyi

‘bizde gerektiren’ diye isimlendirdin. Sen ise bizim sana verdiimiz e-

yi gerektirmezsin. Biz sana bir ey vermedik, sadece (bu vermeyi biz-

de) gerektirene (bir özellik) verdik. Bizi bizim dilimizden baka bir dil-

le konuturma, çünkü söyleyen sensin: ‘Her peygamberi kavmirin diliyle

gönderdik .’496 Bu bölümde ‘gerektiren’in bizce görülmesine ve bize

görmediimiz bir ismin hitap etmesine alr. Bu, bir snama ve de-

neme hitabdr.

SEKSEN SEKZNC SORU

‘Gerektiren Hâk’taki Hak Nedir?

Cevap:

Hak, a'yân (- sabite) ve mazhar olmalar yönünden kullarndan

hak ettii eyi gerektirdii için ‘Hak’ diye isimlendirildi. Hak ancak

Hak ile istcnilcbilir. Bu ise ayn(- sâbite’den) sonra gerçekleen bilgi-

dir. Bu, gerektirmeye konu olan eye kendisinden istenildiinde vere-

cei eyi zorunlu yapandr. Allah
‘

Rabbiniz rahmeti kendisine yazd™7

buyurur. Baka bir ifadeyle onu ‘zorunlu kld’ buyurur. Böylelikle

rahmet, Allah üzerinde bir hak oldu. Allah öyle buyurur:
‘

Müminlere

yardm üzerimizde bir haktr .’496 O, Haktr, baka bir ey deil! O, hak

eden ve hak yapandr; O, zorunlu klmas yönünden -zât yönünden

deil- haklarn kendisine vâcip olduu kimsedir.

A’yân(- sâbite) mazhar olmay hak etmeseydi, Hak onlarda zuhur

etmez ve bu konudaki zararlar nedeniyle ‘Hakim’ diye de isimlcndiril-

mezdi. Hüviyet, amac Rabln otoritesinin ortaya çkmas olan d



Seksen Yedinci Ksm 373

mazharlardaki zuhuru hak etmeseydi, a'yân’da zuhur etmezdi. Bir ey

kendisi nedeniyle ve kendinde zuhur eder. Öyleyse kendisi için kendi-

sinde zuhur edecei bir hakikat olmaldr. Böylelikle, kendisini maz-

harda görür ve görülen ve gören diye isimlendirilir. Çünkü a’yân, hak

etmez. Bu nedenle Allah ‘Rabbiniz kendisine rahmeti yazd*” buyurur.

Halbuki c

a'yân rahmeti hak etti’ demedi. Öyleyse a’yân(- sabite) özel

mazharlar olduktan sonra hak edebilir.

Hakka de ki: Hak kendinden bakas deil

O, hakikatte Haktr

Gözümle gözümden bakasna bakmyorum

Hakkn kendisi ise yaratlmlarn ayndr

Hakkn hüviyeti, Hak iken ad da Haktr. O, kendisiyle yaratlm

olandr (el-Hak el-mahlûk bihî). Her eyin yaratlmas, O’nun hakk-

dr. ‘O her eye yaratln vermitir.’ ‘Gökleri ve yeri ve ikisi arasnda-

ki eyleri hak ile yarattk.’ “Hak ile indirdik, hak ile indi.’ ‘Seni hak üe

müjdeci ve korkutucu gönderdik.’ ‘De ki Hak Rabbinizdendir.’ Hak,

haklar talep etmektir. Hak ile haklar talep edilir. ‘Haktan dnda dala-

letten baka ne vardr ki? Nasl da yüz çevirirsiniz.’

Hak varlk iken dalalet ise nispette armadr. Hak indirendir.

Hak, indirmedir. Hak indirilendir. Hak, Rabbimiz olmas yönünden

Allah’tandr. Haktan çevrilen kimse, nereye gidecektir? ‘Nereye gidi-

yorsunuz?’ ‘O âlemler için bir öüttür.’ Kastedilenler, alamet ve delil

sahipleridir.

Bu soruda kendisinden sorulan ‘Hak’, birleyenlerden zikretmi ol-

duumuz eyi gerektiren Haktr. Varlnn kendisi nedeniyle zorunlu-

luu için ‘Hak’ diye isimlendirildi. O halde onun bu gerektin i, ken-

dinden kaynaklanr, çünkü O bunu Zâhir’den bir mazharda gerektir-

mitir. Hüviyeti ise Rabln mertebesinin kendisiyle gerçekletii

mazharda zuhur edendir. O halde, gerektirme ancak ondandr. Gere-

ken de Hakkn ayn’dr. Verirse alan O iken, alrsa veren yine O’dur.

Onu bilen. Hakk bilmitir.
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SEKSEN DOKUZUNCU SORU

O’nun Balangc Nedir?

Cevap:

Burada ‘o’ zamiri Hakka döner. O’nun balangc, Hakkn kendi-

siyle isimlendirildii el-EvvePdir. Allah Teala öyle buyurur: ‘O evvel-

dir, ahirdir, zahirdir, bâtndr. Her eyi bilendir 0.
,5no

Allah bizim için

kendisini el-Evvel diye isimlendirdi. Onun balangc, Haldun ilk ol-

masdr ve bu bir nispettir. Çünkü mevcudarn varlktaki dayana,

Haktr. Öyleyse ilk oluun Hakka nispeti gerekir. O halde O’nun ba-

langc, kendisi nedeniyle ‘ilk olmak’ nispetidir. Bu nispet ise, mazhar-

larda ortaya çkabilir.

Hak ilk aklda zuhur eder. lk Akl Allah’n yaratt ilk ey olan

Yüce Kalem’dir. Dolaysyla Hak, bu mazhar yönünden ilktir, çünkü o,

kendisinden var olan ilk eydir. Ezeli zât ilk olmayla nitelenmez, onun-

la Allah nitelenebilir. Allah öyle buyurur:
‘

Allah’ tespih eder...'' Bu du-

rumda o tespih edilendir.
£
Göklerdeki ve yerdeki her ey...’

501
Kastedilen,

hakikatleri yönünden eyadr. ‘O, azizdir.’ Raka bir ifadeyle hüviyeti

saknlm olandr. ‘Hakimdir. ,S02 Burada ise, tespih edilmeye uygundur.

‘O’nun için/ Zamir Allah’a döner ve ‘Allah için’ demektir. ‘Göklerin ve

yerin mülkü...’ Bunun için o ikisinin ehli Hakk tespih eder. Çünkü on-

lar, göklerin ve yerin kabzasnda snrl ve ezilmi kimselerdir. ‘Diriltir

ve öldürür.’ Hakikati (ayn) diriltir ve nitelii öldürür. Öyleyse hayat

bulmas yönünden ayn(- sabite) süreklilik sahibiyken nitelikler pei s-

ra gelir. Bu hakikatten zail olmasyla bir nitelik ölür, dier nitelik yeri-

ni alr. ‘O -Allah- her eye kadirdir.’*
03 Yani a’yân- sâbite’nin eyliine

güç yetirendir, Allah öyle der: Onlar, ilahi iktidarn altndadr. ‘O ev-

veldir.’ Buradaki zamir Allah için anlamnda Allah’a döner. Evvel ise

mübteda olan zamirin haberidir ve Allah için nitelik yerndedir. ‘Allah’

diye isimlendirilen, mertebe yönünden isimlendirilmitir. Zuhur eden

ilk mazhar ise, ilahi kalem, o da ilk akldr, Ayn(- sabite) ise. Hakkn
kendisinde zuhuruyla mazhar olmutur ki, o da evveldir. Burada söz,

mazhardaki zuhurla ilgilidir, çünkü o mazhar vastasyla ayrr.
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Öyleyse el-Evvel Allah’tr. (lk) Akl ise, O’nun üzerinde perde ve

niteliklerin ardarda geliini gizler. Mazhar olmalar yönünden bütün

a'yân’n (-1 sâbtenin) ulûhiycte nispederi bir olduu için Allah el-Ahir

diye isimlendirildi. Hak, Bu, ahslarn sorduu deil, cinslerin sonluu

anlamnda el-Ahir’dir. O, cinslerin ve ahslarn balangc bakmndan

el-Evvel’dir. Çünkü Allah tek varlk var etmitir ki, o da -nasl isimlen-

din lirse isimlendirilsin- (lk) Akl ya da Kalem’dir. Mazharlar yönün-

den âlemin bir zahiri ve bir bâtn olduu için, Allah kendisinden zu-

hur eden nispet nedeniyle ‘zahir’, kendisinden bâtn kalan nispet nede-

niyle hâlin' diye isimlendirildi.
cO her eyi bilendir.

K,u Kastedilen udur;

a’yânn eylii, cinsleri, türleri ve ahslar yönünden varln eyliidir.

Kukusuz varln balangcnn ilk akl olduu ortaya çkmtr. Hz.

Peygamber öyle buyurur: ‘Allah'n yaratt ilk ey akldr.’ lk Akl,

Allah’n kendisiyle gökleri ve yeri yaratt Haktr. Bu ifadenin anlam,

yirmi sekizinci soruda ‘Adi’ bahsinde geçmiti.

DOKSANINCI SORU

Yaratlmlarda Neyi Yapt?

Cevap:

Yaratlmlarda sözüyle (halk) takdire konu olmalar yönüyle yara-

tlmlar kastetmise, bunun cevab Var etme’dir ve bu ise fiilin halidir.

Yaratlmlarda derken, mevcut olmalar durumunu kastetmise, soru-

nun cevab ‘fena’ (yokluk ve silinme) halidir. Allah insana öyle der:

‘insan onu önceden yarattmz bilmez mi? Yani takdir ettiimizi bilmez

mi? ‘O bir ey deil iken.’
50* Burada, insann aslna dikkat çekmitir. Al-

lah varlk eyliiyle onu nimetlendirmitir ki bu, onda zuhur edenin

varldr. Allah sadece insana hitap etti, çünkü insan âlemin kendisin-

den dolay var olduu ve dikkate alnan kimsedir. Yoksa, her mümkün

aym konumdadr. nsann yaratlnn gerei budur. nsan ilahi surete

güre yaallmlar ve âlemin hakikatlerinin toplamdr. Bu nedenle Hak

kendisine hitap ederken, tüm âleme ve isimlerine hitap etmi olur. Bu-

rada söylenmesi gereken dier bir yön daha vardr ki, o hitapta ikindi
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derecede amaçlanr: Bütün yaratklar arasnda insandan baka hiç biri

‘ilahlk’ iddiasnda bulunmamtr. Yaratklarn en âsisi Iblis’tir. Önün
A

isyannn son noktas ise ateten yaratld için kendisini Adem’den üs-

tün görmekti. Çünkü blis atein en üstün unsur olduuna inanyordu.
A

Günahnn son noktas ise Adem’e secde emri alm olmas, buna kar-

n blis’in -zikrettiimiz nedenle- Âdem’e secdeye kar büyüklenmesi

ve direnç göstermesiydi. Böylelikle Allah’n emrine âsi olmu, Allah da

onu ‘kâfir’ diye isimlendirmiti. Çünkü blis, bilgisizlik ve günah bir-

letirmitir. insan ise, en üst Rab olduunu iddia eder. Bu nedenle
‘
in-

san düünmez mi?*06
ayetindeki hitap insana yönelmitir. Bu nedenle

Hakkn yaratlmlardaki eyleminin ‘fena’ olduunu söyledik. Baka bir

ifadeyle Hak, insan bu nitelii düünmeye yönlendirmitir.

Her bir yaratlma özgü ilahi fiil ise, her bir yaratlma ilahi hik-

metin gereinden hak ettii eyin verilmesidir. Bu durum ‘Her eye ya-

ratlm verdi ve hidayet etti’
507

ayetinde dile getirilir. Baka bir ifadeyle

Allah her eye yaratln verdiini açklamtr. Herhangi bir ey, ‘ba-

na unu eksik verdi’ diyemeyecektir. Çünkü kendi vchmincc eksik olan

o ey, kendisini bilmeyii ve ‘her eyeyaratln verdi’
508

ayeti kendisine

ulamsa iman etmeyii nedeniyle, ona ilien geçici bir durumdur.

Çünkü yaratlm, -kendisi nedeniyle deil bakasndan dolay yaratl-

d için- kemâlini ve onu eksiltecek eyi bilemez. Yaratan ise, onu

kendisi için deil, onun için yaratt ve ona uygun olabilecek eyi verdi.

Kul ise Rabbi için deil, kendisi için ister. Bu nedenle ‘unu istiyorum’

ve ‘u bende eksik kald’ der. Rabbi için yaratldm bilseydi, Allah’n

yarattklarn Rabbine uygun en yetkin surette yarattn bilirdi. Cahil-

lerden olmaktan Allah’a snrm!
Bu mesele, büyükleri bilse bile, arkadalarmzn gafil kald bir

husustur. Bu marifette balangç, sona ulaan ve ortadaki kimselerin

gerek duyduu bir konudur. Çünkü bu konu Hakkn kullarndan talep

ettii edebin esasdr. Bunu ise, ancak ‘Rabbimiz! Her eyi rahmet ve

ilminle kuattn’ diyenler bilebilir. ‘Yeryüzünde fesat çkaracak ve kan

dökecek birini mi yaratacaksn’ diyenler ise, Hakkn yarattklarn ya-

ratmadaki amacn anlayamamtr. gerçekletii gibi olmasayd, ilahi

mertebeden hükümleri ortaya çkmayan pek çok hüküm ilevsiz kalrd.
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Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Siz günah ilemeseydiniz, Allah

günah ileyen, tövbe eden ve Allah'n kendilerini balad bir toplu-

luk getirirdi.’ Böylelikle Hz. Peygamber âlemde gerçekleen her eyin

ilahi bir ismin hükmünü ortaya çkarttna dikkat çekmitir. Bu du-

rumda ‘bu âlemden daha güzeli ve mükemmeli imkân dâhilinde deil-

dir.’ mkânda ancak bunun sonsuza varan misalleri kalabilir. Bunu

bilmelisin! te Hakkn yarattklarndaki fiili budur. Sorunun genel ce-

vabna. gelirsek, bu cevap udur: Hakkn yaratlmlardaki fiili, yaratl-

mlarn bütün hallerinde üzerinde bulunduklar durumdur.

DOKSAN BRNC SORU

Hak Niçit Vekil Edinir?

Cevap:

Allah emirlerini yürütmek ve kelimelerini uygulamak amacyla ve-

kil edinir. Bu ise kendilerini adet edinenin adet edindii ilahi eriatlara

özgüdür. Allah öyle buyurur: *Kendilerine yazmadmz halde bir ruh-

banlk çkardlar.,sm Allah, ruhbanla riayet etmediklerinde onlar k-

nam ve öyle buyurmutur: ‘Ona hakkyla riayet etmediler** Hz.

Peygamber ise öyle buyurur: ‘Kim iyi bir adet çkartrsa, onun ecri ile

onu yapanlarn ecri kendisine aittir.’

yilik, özü gerei sevab talep eder. eriat ise bu sevab belirlemeyi

açklar. Nitekim bir ifadede ‘Kim bir iyilik getirirse, ona on kat verilir’
511

denilir. Allah Davud’a öyle demitir: ‘Ey Davudi Biz seni yeryüzünde

halife yaptk.* 1 * Kastedilen, kendisinden öncekilere ya da ez-Zâhir is-

miyle Allah’a halifeliktir. Yarattklarmn arasnda kendisiyle görünmen

için onu sana giydirdik. ‘nsanlar arasnda hak ile hüküm ver ve hevâya

uyma.* 13
Böylelikle dinini uygulamak üzere Hakkn ‘Hakk’ vekil edin-

diini bize öretti. Allah halifelerine öyle der: ‘Bu vekilin emrinin ge-

reine göre hüküm veriniz ve arzuya uymaynz.’ Söz konusu olan,

meru ilahi kelimelerin uygulanmas amacyla vekil edinilmi Hakkn

hükmüyle çelien nefislerin iradesidir. Her muhatap, bir çobandr ve

sürüsünden sorumludur. Böylelikle adalet, halifelerinin yardmyla, ya-
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rattklarnda hükümlerini uygulamakla görevlendirdii bu Hakkn nite-

liidir. Mürit, Allah’tr.

DOKSANKNC SORU

Bu Görevin Verildii Halifelerde Vekilliin Ürünü Nedir?

Cevap:

Bunun ürünü, sürekli kullua riayettir. Söz konusu vekilliin nite-

cisi, budur. Fakat Rabln afetleri, ürünün özellikle insanlarda ortaya

çkmasn engeller. Fakat onun bunun aasnda olan baka bir seme-

resi daha vardr. Bu ise ‘Hakkn kulun duymas, görmesi ve bütün güç-

leri olmasdr.’ Sonra, bu vekilliin her ahsta otoritesini icrasma göre

bir ürünü vardr. Allah ehlinden akl sahiplerinin çounun kendisi için

ve kendisinde amel ettii vekilliin ürünü ise, soyut himmetler vasta-

syla iradelerinin hazrlanmasdr. Bir ksm dünyada buna ularken bir

ksm için bu imkân kyamet gününe saklanr.

Çünkü yaratl nedenlerini bilen adamlarn büyükleri, yaratl

karsnda dursalard karlk görürlerdi. Fakat onlar. Hakk yaratkla-

rnda tasarruf etmek üzere brakmlardr. Nitekim gerçekte de böyle-

dir. Onlar Haklan tasarrufunun zuhuru için bir yer olmada srarldr.

Onlarn üzerinde tasarrufun izi gözükseydi, kastlarndan ortaya çk-

mazd. Allah bu tasarrufu onlar adna uygulam ve Hakkn bildii bir

hikmet nedeniyle onlarn üzerinde izhar etmitir. Onlar bu iten haber-

sizdir. Onlarn bunu amaçlamalar ise, emredilmedikçe sürece, düünü-

lemez. Emredilenlere örnek olarak, peygamberleri verebiliriz. Bu ise

Allah’a kalmtr. ‘Onlar kendilerine verdii emirde Allah’a kar gel-

mez.’ Çünkü Peygamberler kendilerinden ortaya çkan fiillerin onlara

izafesinden korunmutur. öyle derler: Bu filîler, mazharlarnda isim-

lerinden zuhur edene aittir. Bizim bir iddiamz yoktur. Biz O’nun

mazhar olurken ya da baka bir halde bir ey deiliz.

Bu makam ‘ebet rahatl’ diye isimlendirilirken bu makamda bu-

lunan kii rahata erendir. Söz konusu kii Rabla hakkn veren kim-



Seksen Yedinci Ksm 379

sedir. Çünkü hüküm, -zâta deil- mertebeye aittir. Hükümdar emirle-

rini memleketinde uygular ve ona isyan edilmez, ondan korkulur ve

ümit beslenir. Bu durum ise, hükümdarn hakikati olan insanlktan

kaynaklanmaz. Bunun nedeni, onun sultan olmasdr ki, bu da merte-

bedir. Akll insan, ülkede hüküm sürenin zât deil, mertebe olduunu

görendir. Emirlerin uygulanmas hükümdarn insan olmasndan kay-

naklansayd, onunla baka bir insan arasnda fark kalmazd. Bütün

mazharlar için de ayn durum geçerlidir. O halde ‘Allah adamlar’ maz-

har olmalar yönünden deil, ‘a’yân’ olmalar yönünden kendi nefisle-

rine bakar. Böylelikle onlar deü, mertebe hükümran olur. te bu,

kendisiyle hükmettiklerinde devirdikleri Haldun semeresidir. Onlar,

ubudet ve ubudiyete ulatklarnda bunu elde eder. Birincisi, farz iba-

deti, kincisi ise nafile ibadettir.

DOKSAN ÜÇÜNCÜ SORU

el-Muhik (Hakk Veren) Nedir?

Cevap:

el-Muhik, hakk verendir. Bu ise el-Hakim ve cl-Adl diye nitelenen

kimsedir. Daha önce bu meselenin açklamasn yapmtm. Bilmelisin

ki, el-Muhik hakla veren ise, o Allah’tan bakas deildir. Sûfîler ‘mu-

hik’ derken hakkn talepte doru iddia sahibini kastederler. Bu ise, güç

bir meseledir. Çünkü Allah her eye yaratlm vermitir. Yaratl o

eyin hak ettiidir. ‘Allah her eye hak ediini vermitir.’ Allah ier eye

yaratln verdi
5 buyururken, hak ettiim talep eden, hakkndan nasl

engellenebilir ki?

öyle deriz: ‘Her eye yaratln verdi’ demek, o eyin zâtmm

dorudan kurucu fasllaryla ilgilidir. Fasllarn talep ettii ayrlmaz

özellikleri ve arazlar ise, vermemitir. Çünkü varlkta süreklilik kaza-

nan bir zâtn arazlar, sonsuzdur. Sonluluun mümkün olmad bir

eyin varla bir defada girmesi mümkün deildir. Aksine pe pee ve

ardk olarak girerler. Öyleyse talep eden hale sahibi, söz konusu

zatnn (dorudan) hak etmedii ayrlmaz özellik ve arazlar talep et-
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mez. Örnek olarak hakikati düünmeyi kabul etmeyen birinin düün-

mek özelliiyle nitelenmek istemesini verebiliriz. Halbuki talebinde

hakl deildir. nsan düünme özellii kazanmak istediinde, kendisine

hâkim tavr duyulurlarla kalmak ise, göklerde, yerde ve bütün ayederde

düünmeyle ilgilenmenin peinden gitmelidir. Bu durumda talebinde

hakldr ve -gaflet kendisine hâkim olduu için- düünmenin kendisin-

den olumsuzlanmas iddiasnda da hakldr. Böyle biri, ‘her eye yarat-

ln verdi’5 * 4 ayetinin hakknn talebine kar konulmayan hak sahibidir.

Söz konusu kii, zâtyla talebini hak eder.

Nasl istemen gerektii ve ne isteyeceini sana açkladk. Hak ede-

nin özelliklerinden birisi de, istenüen hakk yerine getirecek kimseden

istemektir. Böyle yapmazsa, ikâyet edilmemesi gerekene ikâyette bu-

lunmu olursun.

eyhimiz Ebu Abbas b. Ârif es-Sünhaci duasnda öyle derdi: ‘Al-

lah’m! Sen nebîlik ve resulliik kapsn bize kapadn. Velilik kapsn

kapatmadn. Allah’m! Velilikte en büyük velî için hangi mertebeyi be-

lirlemisen, beni o mertebenin sahibi olan velî yap!’ eyh, kendi adna

hak olabilecek bir eyi talep eden hak sahiplerindendi. Gerçi nebîlik ve

resullük, insann aklen hak edebilecei eylerdendir. Çünkü insann zân

bunlar kabul edicidir. Fakat eyh, Allah’n bunlarn kapsn kapadn
ve eriat nebîliini kestiini bildii için, onlar istememi ve hak ettii-

ni istemitir. Allah, velilii bize yasaklamamtr.

(Cennette Hz. Peygamber’e özgü bir makam olan) ‘Vesile’ istei

de bu kapsama girer. Onun gibi olmasa bile, onun benzeri istenir. Hal

karinesi nedeniyle, onu benzemeye kattk, Vesile, cennette sadece bir

adamn ulaabilecei ve ona layk bir derecedir. Hz. Peygamber öyle

der: ‘Umarm ki o kii ben olurum. Kim bana vesile için dua ederse,

efaatim ona helaldir. çimizden biri kendisi adma ‘vesile’ duas yapar-

sa, hak etmedii bir eyi Allah’tan dilemi olmaz. Çünkü belki de vesi-

leye belli bir nitelikteki bir ahs ulaabilir. Allah bize öyle der:
(Ona

vesile araynz!*' 5 Allah ‘ondan’ dememitir. Bu ifadenin ‘tevessül’ an-

lamnda da olmas mümkündür.

(Vesileye ulamay salayacak) Bu nitelik ise, ya verilidir ya kaza-

nlr. Allah’n peygamberi bunu belirtmemi ve belli bir kii adma bu-

nu engellememitir. ‘Vesile Allah nezdinde en üstün kimseye aittir’ de
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dememitir. Biz Allah katnda en üstün insann, hakknda ayet bulunan

Hz. Peygamber olduunu biliyoruz. Böyle deseydi, bu bir engelleme

olurdu. Vesile’ye ulaan kimsenin teklii hakknda da bir ey belirt-

memitir: Acaba o bizzat tek kii midir, ya da o nitelikle bir midir? Bu

durumda teklik, (ahsa deil) nitelie ait olurdu. Söz konusu nitelik

bin kiide bulunsayd, nitelik vesile’yi isteyecei için, hepsi adna Vesile

makam’ gerçekleirdi. âri’den bütün bu konularda bir ifade gelmedi-

i için, vesile makamm kendi admza talep etmemiz caiz olmutur.

Fakat bakasn tercih ve Hz. Peygambcr’e sayg, bizi bunu istemekten

al koymutur. Biz onun rehberliiyle doru yolu bulduk. Kukusuz

Hz. Peygamber bizden onun adna vesile talebinde bulunmamz iste-

mitir. Edebin, bakasm tercihin ve güzel ahlâkn gerei udur: Vesile

makam bizim olsayd, onu Hz. Peygamber’e balardk. Çünkü o,

mertebesinin yükseklii ve Allah nezdindeki konumuyla ilgili bilgimiz

nedeniyle, her eyin en üstününe layktr.

Vesile duas yapmakla, bizim admza cennette o dereceye benze-

yen bir eyin olmasn umarz. Söz konusu ey, dünyada -meru hükme

göre- bize göre benzerin deeri gibidir. Bizim ile Peygamber arasnda

iman kardelii vardr. Bununla beraber o, kar konulamayan ve dengi

olmayan efendidir. Fakat o da iman yolunda bizimle beraberdir. Allah

öyle buyurur:
c
Müminler kardetir.*

1* eriatta insann gyabnda karde-

i için dua ettiinde bir melein ona ‘senin adna da bir misli’ dedii

yer alr. Mümin Peygamber adna vesile duas yaptnda -d o bizden

uzaktr- melek ‘misli de sana’ der. Öyleyse vesile Peygamber için, misli

ise dua eden içindir. Bu durumda vesile sahibinin ulat toplam dere-

celerden mislin deerinin misline ulalr. Baka bir ifadeyle, vesilenin

toplad her eyi biraraya getiren tek bir derece yoktur. Bununla bera-

ber vesileyi farkl derecelerde ayr ayr biraraya getiren eyler vardr.

Fakat vesile toplaycdr.
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DOKSAN DÖRDÜNCÜ SORU

Hak Sahibi Olann Yeri Neresidir?

Cevap:

Hak sahibi olann yeri, muktedir hükümdarn nezdinde ‘doruluk

oturadr.’ Hak sahibi, haklar ancak doruluk oturandavken talep

edebilir, çünkü o doru sözlüdür. Haklar ise onlar ulatrmaya kadir

olduu bilmenin nezdinden talep edilir. Ayn zamanda onlar, hükmü

mülkünde geçen hükümdarn nezdinden istenilir. Bu nedenle ‘mukte-

dir hükümdarn nezdinde doruluk oturanda’ dedik. Bu hak sahibi,

burada takva sahibiyle biraraya gelir. Takva sahibi ise, cennetlerde ve

nehirlerdedir. Bununla beraber, hak sahibi de böyledir. Fakat takva sa-

hibiyle hak sahibi arasndaki fark bilindii için, (girdikleri) cennetler

bir olmamtr. Fakat hak sahibi oluunda takva sahibiyle arasnda or-

taklk gerçeklemitir. Öyleyse takva sahibi, ‘doruluk otura’na ancak

hak sahibi oluu yönünden ‘muktedir hükümdar nezdinde’ ulaabilir.

Buras, ayn’u (-1 sâbite’nin) baki olduu iktidar ve ebedilik mertebesi-

dir.

Hak sahipleri için isimlerin mertebelerinden kendilerine yerletik-

leri mertebelere göre farkl yerler vardr. Onlarn mahalli ise es-Sadk,

el-Hak, en-Nasr ve bu anlamdaki isimlerdir. Bu isimlerden hangisine

baklrsa, mahal o olur. Bu balamda zâti eylerde hale sahibinin yeri

vaciplerdir. Ulûhiyetteki yeri istenileni elde etmek, ubudiyetteki yeri

farzlar yerine getirme kulluu, hallerde tesir, makamlardaki mahalli

doruluk, cennetlerdeki mahalli perdelerin kalkmas, dünyada ise

himmet ile davranmaktr. Marifetlerdeki yeri emri yönünden Hak ile

beraber olmak iken adalet ve vefa yönünden ise âlemiyle birlikte ol-

maktr. Böylelikle hak sahibi, her hak talep edene yardm eder. Bu du-

rumda onun makam, deimez ve bozulmaz. Çünkü onun her merte-

bede bir oturak ve meclisi vardr. Hak sahibi her nereye yerleirse, ora-

s onun evidir. Dolaysyla oruçlu ise (yolcu gibi) orucunu bozmaz,

namaz ksaltmaz. Çünkü o, yolcu deil, yerleiktir. Hakta yolculukta

ksaltma veya oruç bozmaya izin yoktur. Bu çii
c

Ben (yolculuk esna-

snda) namaz ksaltmam, çünkü ben müminlerin annesiyim, bir yere
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yerletiimde bir olumun evine yerleirim, çünkü ben evimde sayl-

rm’ diyen Hz. Aie’ye benzer. ‘Hakka’ yolculuk ise farkldr. Çünkü

Hakka yolcu olan kii, oruç tutmaz, namaz ksaltr. Bu oruçlunun ifta-

rdr.

DOKSANBENC SORU

Velîlerin Dinginlii Nedir?

Cevap:

Velî sebepleri takip edip tek tek kat ettiinde, ‘Caber Kna’ ve

‘Caber Sîna’ ülkesine ular, iki dou ve doular ile iki bat ve batlar

aras onun adna birletirilir. Bu kii, dou ve bat yerine ular, ma-

kamlara hakkn verir, nebilere haklarm verir, eriat nebilerine haklar-

n verir, Mele- i â'lâ’ya insaf gösterir, ilahi isimleri ilahi isimlere yönlen-

dirir, hiç bir yaratlmn onun üzerinde hakk kalmaz. Çünkü o ne va-

ristir, ne resuldür, ne imamdr, ne maliktir, ne adalet veya zulmünden

korkulup ihsan umulan bir mevki sahibi de deildir. Bu çiinin kadri

bilinmez, hakk tannmaz. Belirli bir yerde resuller onun gibi olmak is-

ter. Bu kii, bütün bunlar kendinde toplar, te bu, velîlerin kendisin-

de sakinlik bulduu dinginliktir. Onlar, ‘korunmu gelinlerdir.’ Adam-

lar ki ne adamlar! Onlar, bu dinginlie kavuur ve bu durum onlar

adna sürekli meydana gelmez. Tpk imekler gibi, anszn gerçekle-

en baklar vardr. Bunlar, kalclklarnn olmay yönünden, zât

müahedelere benzer, çünkü mertebeler onlarn üzerinde hüküm sahi-

biyken doalar onlar talep eder.

Bir velî için bir vakit dinginlik gerçekletiinde -ki uzun ya da ksa

olabilir, çünkü süreklilik imkânszdr- velî doasn neyin talep ettiine

bakar. Bu durumda ise, gezintiye çkan kimse gibidir. Onda zuhur

edeni ve kendisinden istenilen kimseyi görür. Ya istediini ona verir ya

da bunu engeller. O ayn yönünden buna güç yetirir. Dikkat ediniz!

Bu, Rablktan herhangi bir eyin katmad srf kulluktur.
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DOKSAN ALTINCI SORU

‘el-Evvel, el-Ahir, ez-Zahir ve el-Bâtn’dr
5

Ayetinden Müminlerin Pay Nedir?

Cevap:

Hiç kukusuz, sadece haber sahibinden örendii bir durumu tas-

dik eden herkesin neyi tasdik ettii bize ‘bâtndr.’ Haber verirken tas-

dik ettii ey ise, o kii adna ‘zuhur eder.’ Onun el-Evvel’den pay, ha-

beri duyduunda tasdik etmede duraksamamaktr (hemen tasdik et-

mektir). el-Ahir’den pay ise, -haber verenin verdii haber üzerinde dü-

ünürken düüncesi haberi zedelerse- dorulad eyde tereddüt gös-

termemektir. Çünkü iman, snrllk kabul etmeyen, snrsz bir nitelik-

ten ortaya çkan parltl bir nurdur. Bu nur, kalpleri kuattnda onun

hükmii ez-Zâhir, el-Bâtm el-Evvel ve el-Ahir’den meydana gelir,

imanda müminler burada iki ksma ayrlr: Birinci ksm, aratrma, is-

tidlal ve kesin kanttan (burhan) harekede iman eder. Bü kiinin ima-

nna güvenilmedii gibi nuru da kalplerin sevinciyle katmaz. Çünkü

onun sahibi, kendisine ancak delil perdesinin ardndan bakar. Aklclara

ait her teorik delil ise hakknda konuulmayla maluldür. Delil ise belli

bir süreden sonra olsa bile zedelenme ve hakknda söz edilmesiyle ma-

luldür. Burhan sahibinin imannn kalbinin sevinciyle karmas imkân-

szdr ve bu perde onunla iman arasnda kalcdr. Dier mümin ise

burhan kalbinde imann gerçeklemesinin ta kendisi olan kimsedir. Bu

ise, kalplerin sevinciyle karan imandr ve dolaysyla sahibinde bir

kuku bulunmaz. Çünkü kuku onda imar edecek bir yer bulamaz.

Kukunun yeri delildir ve delil burada söz konusu deildir. Öyleyse

burada kuku ya da müdahalenin girebÜecei bir yer yoktur. Bilakis o,

bir art halindedir.

ki türlü mümin vardr: Birincisi, gözünde nur olan mümindir. Bu

nur iman nuruyla biraraya geldiinde, imann kendileriyle ilgili olduu

bilinmezleri alglar. kincisi ise, iman nurundan baka gözünün nuru

olmayan kimsedir. Bu kimse (iman edilecek) eye iman nuruyla bakt
gibi baka eylere de iman nuruyla bakar. Birinci müminin gözünde

nurun kaybolmasn salayacak bir ey bulunabilir. Bu nur iman nu-
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ruyla birletiinde, imann kendisini kabulü zorunlu kld durumlar

alglamay gerektirir. Böyle bir mümin, delili olmayan kimsedir. Eya-

ya zâtyla bakar ve kendisini kukuya düüren kimseden bir kuku ken-

disine ular. Çünkü onun ftrat -kendisi bakmasa bile- kamdan ince-

lemeyi gerektirir. Uyarldnda da uyarlm olur. Böyle birine ‘zevk’

hzla ularsa ‘ne âla! Yoksa onun hakknda korkulur. Dier mümin ise,

yaps düzenlenmi, güçleri dengelenmi, ardndan gözünün terkibi

tamamlanm, fakat henüz kendisine nur üflenmemi bedene benzer.

Ruh üflenmedii için de gözünün nuru yoktur. nsan böyle sönük bir

durumda olup iman nuru kendisine üflendiinde, gözü iman nuruyla

eyay görür. Bu durumda kukularn bütün olarak ona ulamas

mümkün deildir, çünkü onun gözünün iman nurundan baka nuru

yoktur. Zt zdd kabul etmez. Öyleyse onun kukuyu ve gördüü ko-

nuda tereddüdü kabul edebilecei bir nuru yoktur. Dolaysyla onun

gözünde, sayesinde gördüü eydeki kuku ve tereddüdü kabul edebi-

lecei bir nuru yoktur. Zevkler dc böyledir ve onlarn (insana verdii)

yarar budur. man ve ftratn bu mesabede olmad kimseden nebi ve

velîlerden gerçekleen üahiyat hususlarn tasdik nadiren gerçekleir.

Akledilirleri incelemeyi kabul etmeyen zeki ftrat, ilahi ilimden

gerçekleebilecek eylerin gerçeklemesinin önündeki en büyük engel-

dir. Sönük ftrat ise kabul edicidir. Onun özü gerei kendiliinden bir

nuru yok iken yegâne nuru iman nurudur. Böyle birinin ftrat, farkl

türlerine göre, eyleri incelemeyi gerektirmez. Söylediimiz hususu

destekleyen bir kant, hurmalarn alanmas ve Bedir günü Peygambe-

rin sahabesiyle birlikte (Bedir kuyularnda) konaklamas hadisidir. Hz.

Peygamber ‘Rabbimin bana ve size ne yapacan bilmem, ben bana

vahyedilene uyarm’ der. Baka bir ifadeyle benim vahyin dnda ne

bilgim ne bir aratrmam vardr. Bu Allah ehlinden bakasnn bilme-

dii bir husustur. Nebilerin gaybdan melekler vastasyla aldklar ha-

berler karsndaki konumlar, müminlerin nebilerden aldklar ey kar-

ssndaki konumlarna benzer. Nebiler Ruh’un kendilerine aktard
eye inanan kimseler iken Ruh da kendisine aktarana (Hale) inanan

kimsedir.

Bir müminin ez- Zahir isminden pay, kendisine aktarlan ey iken

cl-Bâtn’dan pay kendisinden gizli kalan eydir. el-Evvel’den pay Hak

kaynakl düünceleri bilmek iken cl-Ahirdcn pay, dier düünceleri
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Hak kaynakl düüncelere katmaktr. Bu ‘Her eyi bilendir
’517

ayetinin

tamamlanmasdr.

DOKSAN YEDNC SORU

Müminlerin ‘O'nun Yüzünden Baka Her ey
Helak Olacaktr

5

Ayetinden Paylar Nedir?

Cevap:

Mümin, daha önce de zikrettiimiz gibi, basiret gözünde iman

nurundan baka nur bulunmayan kimsedir. Her ey onun nezdindc

eyliini kaybetmitir. Kastettiimiz, sübut ve varille eyliidir. ‘Onun

vechi (yüzü)’ ise bunun dndadr. Bir eyin vechi o eyin zât ve haki-

katidir. Ayn zamanda vechi mazhar, yani dta zuhurudur. Zâtnn

eylii, zorunlu olarak yok olmaktan istisna braklan eydir. Mazhar-

daki yüzüne gelirsek, arkadalarmzn bir ksm onu ‘her ey helak ola-

caktr
’515 ayetine katarken bazlar buraya dâhil etmez.

tYok olucu’ sa-

yanlar, özel bir mazhar dikkate almken yok olucu saymayanlar se

herhangi bir mazhardan yoksun kalamayacan dikkate almtr.

Biz ise Hakkn zât için ‘eylik’ lafzn kullanmay kabul etmeyiz.

Çünkü böyle bir ey naslarda geçmedii gibi bize böyle bir hitap da

ulamamtr. Saygya riayet, yerinde davrantr. Öyleyse burada vechi

el-Ewel gibi kullanmak daha yerindedir. O, Haldun hüviyetini deil,

mazharm ifade eder. Mazharn ise, kendisiyle ve kendisinde zuhur

eden vech ile arasnda iliki vardr ve bu nedenle istisna geçerlidir. Al-

lah öyle buyurur: ‘Biziin bir eye sözümüz onu irade ettiimizde ...

’

519 Yok

iken onu c
ey’ diye isimlendirdi. Öyleyse ‘her ey5 yok oluculukla nite-

lenir. Çünkü ‘yok olucu’ ibaresi, mübteda olan ‘her ey’ ibaresinin ha-

beridir. Baka bir ifadeyle ‘ey3
denilen her ey -mazhar olsa bile- yok

olacaktr. O mazhar iken ayn(- sâbitesiin) eyliinde yok olmutur.

Dolaysyla her ey varlkla niteleniinde yok olaca gibi yokluktan

ibaret olan helak ile nitelenirken de yok olucudur.
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Mümkün için yokluk, zâtidir. Yani, zâtnn gerei, yok (ma’dum)

olmaktr. Eya özü gerei bir takm eyleri gerektirdiinde, söz konusu

eylerin ortadan kalkmas imkânszdr. Öyleyse bu mümkün ‘ayn’dan

yokluun kalkmas, imkânszdr. Onun varlkla nitelenip nitelenmeme-

si birdir. Varlkla nitelenen ey mümkünün ayn deil, onun (sabit)

aymnda zuhur eden eydir ki, bu nedenle mümkün ‘Haklan varlnn

mazhar’ diye isimlendirilir. Öyleyse her ey, yok olucudur ve bu ne-

denle Hakka ‘ey5
ismini vermeyi reddettik. Ayetteki istisna, munkat’

istisnadr. Bu durum ‘Meleklerin hepsi secde etti, blis hariç
*20 ayetindeki

istisnaya benzer.

Dikkat ediniz! Hak özü gerei varl hale ettii için O’nn hak-

knda yokluk imkânszdr. Mümkün de özü gerei yokluu hale etsey-

di, var olmas imkânsz olurdu. Bu nedenle onu ‘mazhar’ saydk.

Kitabül-Mârije adl eserimizde ‘Mümkün özü gerei yokluu hale et-

mez’ demitik. nsanlarn bir ksm böyle demiti. Mümkünün hakk,

özü gerei, varlk ile nitelenmesini yoklukla nitelenmenin öncelemesi-

dir, yoksa yokluk deildir. Bu nedenle de ‘tercih’ sayesinde varl ka-

bul etmitir. Öyleyse kendisine kar varln tercih edildii yokluk,

varln öncelcyen yokluk deil, varlk haLinde varl esnasnda varl-

nn kart olarak onun adna bulunan yokluktur. Varille olmasayd,

yokluk olacakt. Bu yokluk, mümkünde varln kendisine tercih edil-

dii yokluktur. Teorik düüncenin gerei budur.

Bizim mezhebimize gelirsek, mümkün ayn, varlk ile nitelenmeyi

kabul etmek için deil, mazhar olmak üzere mümkündür. Öyle olsay-

d, varlk onun ayn olurdu. Mümkünde varlk, mevcudun ayn deil,

mümkün ayn’n bir halidir. Onunla mümkün gerçek olarak deil, me-

cazen ‘mevcut
1

diye isimlendirilir. Çünkü hakikat mümkünün mevcut

olmasn kabul etmez. Öyleyse ‘her ey yok olucudur1

, nitekim öyle de

olmaktadr. Onun herhangi bir nitelii deimez ve varlkta herhangi

bir nitelik deimez. Varlk varlktr, yokluk yokluktur! Mevcut denilen

ey mevcut, ma’dum denilen ey ma’dumdur. Kef ve vecd ehlinden

tahkik ehli olanlarn tavr budur.

Ön (yönün) kendisine ait olduu yüz de bu meseleye girer. Söz

konusu olan ‘bak’ ile snrlanan ve bu sayede arka yönden ayrlan

yüzdür. Bir ahs önünden gördüü gibi ardndan da görebilirse, ense-
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siz ‘tümüyle yüz’ haline gelir. Bu nitelikteki birisi yok olmaz! Çünkü o

her yönden görmektedir, dolaysyla yok olmaz. Çünkü göz, bakyla

onu korumaktadr. Kendisini yok etmek üzere hangi yönden bir ey
gelse, ona ulaamaz, çünkü kendine gelen her eyi görür. Bu durum,

snrl yüz sahibinin önünden gelen kiiden kendisini korumasna ben-

zer.

Seksen yedinci ksm sona erdi, onu doksan sekizinci soruyla sek-

sen sekizinci ksm takip edecektir.



[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
SEKSEN SEKZNC KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

DOKSAN SEKZNC SORU

Yüzün Zikredilmesi Nasl Belirlendi?

Cevap:

Çünkü yüze ait tecelliler, helak edicidir. Helak edici bir ey ise he-

lak olmaz. Bilmelisin ki, hakikatler yok olmayla nitelenmez. Bir eyin

yüzü ise onun hakikatidir. Helak ile nitelenen ey, birbiryle ilikileri

yönüyle hakikatlere ilien eylerdir, ilien eyler ise arazlardr. Dolay-

syla onlar, araz olmak özelliini yitirmez. Bir nispetin ilitii bir eyle

nitelenen kimseden bu nispet dier bir nispetin varlyla ortadan kal-

karsa, ilien nispetin kalk ‘helak’ diye isimlendirilir. Arazn mensup

olduu yer ise, nispetin ortadan kalkmasyla ‘helak olan’ diye isimlendi-

rilir. Ortada sadece hakikader vardr. Öyleyse, bütün yüzler yok olucu-

dur. Ortada nispeder vardr ve her ey yok olucudur. Nasl istersen öy-

le bak ve baktn söyle! Helak ile nitelenmesinin imkânszl nede-

niyle ‘vech (yüz)’ tahsis edildi, çünkü hakikat helak olmaz.
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DOKSAN DOKUZUNCU SORU

Hamdin Balangc Nedir?

Cevap:

Hamdin balangc, balamadr ki hamd edenin nefsindeki anlam-

dr. Dolaysyla hamdin anlam yönünden snrlanm olmas gerekir.

Hamd sonradan meydana gelen bir balamadr ve bir sebebi olmaldr.

Sebep ise snrlanmann ta kendisidir. Hamdin telaffuz yönünden ba-

langc ise, mutlaklktr. Ardndan -dilersen- hamdi ilahi bir fiilin nite-

liiyle snrlarsn. Dilersen, snrllkta tenzih niteliiyle tenzih edersin

ve bundan fazla bir ey yoktur.

Soru soran kii, hamd ile kulu kastedebilir, çünkü kuld varlyla

Hakka övgünün ta kendisidir. Bu durumda hamdin balangc, kendi-

sini var eden Haktr. ‘Hamd5

ve ‘balangc’ ile balangcn hamde, yani

hamdin balad eye tamlama yaplmasn kastetmise, öyle deriz:

Mevcudun muduluunun ya da bedbahdnn kendisine bitimesi eit

olmakla birlikte, hamdin balangc varlktr. Hamd ile ‘hamdin

hamdini’ kastetmise, onun balangc ihsan ve vergidir. ‘Hamdn ba-

langc5

derken ‘Hakkn hamdi övmesini
5
ya da Hakkn kendisini övme-

sini ya da Hakkn yarattklarn övmesini kastetmise -ki övgü olmak

bakmndan övgüye övgü Hakka övgüdür-, hamdin balangc övgü

olduunu bilmektir. Hakkn kendisini övmesini kast etmise, hamdin

balangc hüviyettir. Hüviyet hiçbir zaman ortaya çkmayan gaybtr.

Bu soruyla Hakkn yaratklarn övmesini kastetmise, hamdin balan-

gc yaratklarn bakasna deil Hakka izafesidir. ‘Hamdin balangc’

ile Fatiha suresini kastetmise, balangc yaratklarn kendisine delil

olmas bakmndan Hakka baktnda ‘Ba
5

harfidir. Bu durumda

‘Rahman ve Rahim Allah’n adyla’ (besmele) Fatiha’dan bir ayet olur.

Âlemin kendisine delil olma bandan soyut olarak, Hak yönünden

hüviyete bakarsan, onun balangc ‘el-Hamd’ kelimesindeki Eliftir.

Hüviyet (Elif) herhangi bir eye bitimez ve herhangi bir ey de ona

bitimez. O, Fatiha suresinde herhangi bir eye (âlem, insan vs.) biti-

meyecek kadar yücedir. Çünkü ona ancak isimleri bitiebilir. simleri

ise onun ayndr. Dolaysyla isimlerinden bakas ona bitiemez.
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Hamd ile övgünün sonuçlarm kastetmise, haindin balangc -övgü

olmak bakmndan- isimlerin kendisine dönmesidir. Çünkü onlarn sa-

dece mazharda zuhur edende etkileri vardr ve övgü zuhur edene dö-

ner. Mazharlarda zuhur eden O’ndan bakas deildir. Öyleyse Haktan

baka öven ve övülen yoktur. nsanlar övgüden mazharlarla ilgili hu-

susta karlda dütükleri için ‘hamdin balangc nedir?’ demilerdir.

Anlald kadaryla soru soran kii bu ifadesiyle Fatiha suresini

kast etmektedir. Çünkü devamndaki soruda ‘âmin’in anlamn sormak-

tadr. Bu ise, Fatiha’dan sonra söylenen bir ifadedir ve duayla bir öv-

güdür. Her duayla yaplan övgü karktr. Bu nedenle kutsi hadiste Al-

lah ‘Namaz kendim ile kulum arasnda ikiye böldüm, yars bana yars

kuluma aittir. Kulum için olan, istediidir’ der. Fatiha’da söylenmesi

belirlenen ‘âmin’, bir istektir. Bu ise, ‘bize hidayet et’ duasnn parças-

dr. Herhangi birinden bir ey isteyenin talep haliyle ona muhtaç ol-

mas gerekir. Buna göre, hamdin balangc yoksunluktur ve bu neden-

le dua eden kimse, Hakkn duasma olumlu karlk vermesini istemi-

tir. nsan Hakka muhtaç yapan ey. Hakkn zenginliidir. Bu sayede

kul Hakka muhtaç oldu. Öyleyse hamdn balangc, Hakkn âlemlere

muhtaç olmaydr, Allah öyle der:
1
Allah âlemlerden müstanidir .

5521

Baka bir ayette ise ‘Ey nsanlar! Siz Allah’a muhtaçsnz . Allah zengin ve

örülendir’
522 buyurur. Burada Allah yoksulluu zenginlikten önce zik-

retmitir. Hakkn zenginlii ise, anlamda yaratlmlarn kendisine

muhtaçlndan önce gelir. Hayr! kisi de birdir ve birinin dierine

öncelii yoktur. Çünkü Allah’n yaratklardan müstanilii ezeli oldu-

u gibi mümkünün yokluk halinde Allah’a muhtaçl da O’nun yö-

nünden ezelidir. Ezel ile nitelenen iki ey olumluluk ve olumsuzlukta

birbirini geçemez, çünkü ezelde öncelik ve sonralk yoktur.
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YUZUNCU SORU

‘Âmin5 Ne Demektir?

Cevap:

Tirmizî ‘övgü’ derken, dua edene dönen yararlarla ilgili dua olmas

yönünden övgüyü kast etmiti. Bu nedenle kula ‘âmin’ demesi söylen-

mitir. Bu kelime, uzun ya da ksa okunabilir. air ksas hakknda öy-

le der:

Uzaklat betiden, Kuthul ve annesinin olu

Emin! Allah aramzdaki uzakl artrsn.

Yani mesafe kabul etmeyen Hak ile yalnz kalacak ekilde uzakla-

sn. air uzun okunu hakknda ise öyle der:

Rabbim! Orun sevgisini benden hiçbir zaman alma

Allah ‘âmin’ diyen kuluna merhamet eder.

Burada, uzaklk kabul eden kimseyle kendisi arasndaki uzaklk

duas kast edilir.

eriatta bu ifadenin açk ya da gizli okunabilecei yer almtr.

Çünkii i zahir ve bâtndr. Bâtn gizlemeyi talep ederken zahir açktan

okumay talep eder. Zâhir ise, daha geneldir. Açktan okunduunda,

bâtnn pay gerçekleirken gizli okunduunda zahirde kalan, neyin ce-

reyan ettiini bilemez. Bâtn, özeldir. Gizlenmesi ise, özel için özeldir.

Zâhir geneldir. Öyleyse ‘âmin’in açktan okunmas, hem özel hem ge-

nel insanlar için geçerlidir. ‘Beni içinden zikredeni içimden, bir toplu-

lukta zikredeni daha hayrl bir toplulukta zikrederim.’ Bir toplulukta

zikredilen herkes, içten zikredilmitir. çten zikredilmeyen herkes ise,

bir toplulukta zikredilmi demektir. Hz. Peygamber ‘gaybnn bilgisin-

de kendine ayrdn isimler’ demitir. Bunlar, Hakkn kendisine ayr-

d eylerdir. O halde gizlinin bilgisi, tamdr. ‘O'nun nezdinde gayb

anahtarlar vardr. Onlar sadece kendisi bilir.’ Anahtarlar bilmek, Al-

lah’a özgüdür. Gayb ise raz olduu kullarna gösterilebilir. Nitekim

bir ayette ‘raz olduu peygamberi hariç*” denilir. O halde ‘âmin’in gizli
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okunmas, açk okunmasndan üstün iken açk okumak gizli okumak-

tan daha yararldr.

‘Âmin5

,
duamz kabul et demektir. Hayr! Anlam ‘dua ettiimiz

hususta senin bize karlk vermeni kastettik
5

demektir. Bir ey dierine

yöneldiinde ‘falan falan tarafna yöneldi
5 anlamnda (Arapça’da) ‘em-

me’ denilir. Ayette
c

Beyt-i Haram’n âminleri
5524 denilir ki, kast edilenler,

oraya yönelenlerdir. Karlk vermede arzulanan hz nedeniyle ‘âmin
5

eddesizdir. eddesizlik bir eyde hzll gerektirir.

‘Âmin’ deyii meleklerin âmin deyiine uyan kimse balanmtr .

5

Hz. Peygamber ‘duasna karlk verilmitir’ demedi. Çünkü karlk

verilseydi ‘baland5 demezdi. Çünkü Mehdî’nm balanmas gere-

ken bir eyi yoktur. Baka bir ifadeyle, melekler gibi âmin diyen kimse

balanmtr. Uyumun anlam budur, zamansal uyum kastedilmemi-

tir. Zamansal bir uyum da kast edilebilir. Bu durumda ‘âmin
5 sözünü

derken bir an melekleri insanlar biraraya getirir. Melelderin ‘âmin’dek

sözleri, ya bedenli ya da bedensiz söylenmi olabilir. Bedenli söylemi-

lerse, Hz. Peygamber özel anlamda zamansal uyumu kastetmitir, çün-

kü bedenlenme ‘âmin’ sözünü, yani bu kelimenin harflerinin diziliinde

hüküm sahibidir. Melekler bedensiz olarak onu söylemise, buradaki

uyum, kulun meleklerin söyledii hal ile ‘âmin’ demesiyle snrldr.

Buradaki durum farkl ksmlara ayrlr: Birincisi kulun ‘âmin’i

Rabbiyle söylemesidir, çünkü melek de onu böyle söyler. Ya da zâtnn

gerektirdii bir hal ile onu söyler, insan bunu öyle söylediinde, duyu-

su yönünden deil, ruhâniyeti yönünden söylemitir. Veya insan vekil

olarak ‘âmin
5
der ve melek de böyle söyleyebilir. Ya da insan o iken

bunu söyler. Melek de bazen ‘âmin’i böyle söyleyebilir. nsann vekil

olarak ‘âmin’ demesi, üzerinde yaratld suretin hükmüne göre söy-

lemesidir. O halde insan, melein söyledii zikrettiimiz bu ksmlar-

dan her birine göre âmin’i söylemelidir. Onu söylediinde ise, Allah

kendisini balar (mafiret, örter). Allah böyle bir kulu hidayetin ne-

ticesiyle -mutluluk- çelien her durumdan gizler ki, bu zorunludur.

Çünkü hidayetin neticesi mutluluktur. Bazen insan dünya hayatnda

hidayete eremeyebilir. nayet öne geçer ve hidayetin meyvesini devi-

rir. Bu nedenle Hz. Peygamber ‘duas kabul edilir
5 dememi, ‘bala-

nr5
demitir. te ‘âmin’ sözünün anlam budur.
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Dua eden herkes dua ettii eye göre etmitir. Allah ise, o kiinin

belirledii eye göre deil, mutluluun bulunduu eye göre karlk

verir. Öyleyse Allah dua edenin mutluluunun bulunduu eye göre

karlk verir. Çünkü her dua edenin duasndaki en genel amaç mudu-

luktur.

YÜZ BRNC SORU

Secde nedir?

Cevap:

Secde, her secde edenin, bir fer’i (dal) olduundan habersiz kal-

d asln (kökünü) müahededir. Secde eden, fer olmak nedeniyle as-

lndan perdelendiinde, ‘habersiz kaldn eyi ara’ denilir. Söz konusu

ey, kendisinden meydana geldiin asildir. Cisim asl olan topraa, ruh

kendisinden meydana geldii ‘Külli Ruh’a, sr ise sayesinde bu merte-

beye ulat Rabbine secde eder. Bütün asllar (kökler) gaybtr. Dikkat

ediniz! Aaçta kökler gizlidir, çünkü yaratmay çimse görmez. Cenin

annesinin karnuda oluur ve o gayb halindedir. Baka bir canl ise,

yumurtada oluur. Tamamlandnda ise, yumurta parçalanr. Hak, e-

yann varlnn asldr ve onlara göre gaybtr.

Secde, aasmda bulunan halkn hükümdarlarm selamlamasdr.

Hükümdar yücelik ve azamet sahibidir. Aadaki bir insan huzuruna

girdiinde, hükümdara secde eder. Baka bir ifadeyle, secde eden öyle

der: ‘Bizim senin karndaki konumumuz, yüksee göre aa gibidir.’

Onlar, hükümdara bedeni yönünden deil, konumu ve mertebesi yö-

nünden bakar. Çünkü hükümdar ve halk, beden bakmndan birdir.

Melekler bilginin mertebesine secde etmi, böylelikle onlarn secdesi

‘bizim bilgimiz yoktur’ olmutur ki, cehalet demektir. Gölgeler kendi-

sinden çktklar eyin -ahslar- görüntüsüne secde etmitir. ahsn

gölgesi ise k kendisini yok etmesin diye, kendisinden çkan nurdan

aslyla gizlenir. Onun asim varlyla kalcl olabilir. Ayn .ekilde

âlemin bekas da Allah vastasyla mümkündür. Hükümdar yeryüzünde

Allah’n gölgesidir. Ar kyamet günü Allah’n gölgesidir. Ar mülkün
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kendisidir. ‘Hükümdarn ar helak oldu’ denilir. Bu ifade, hükümdarn

mülkü bozulduunda söylenir. Bir ayette ise ‘Rahman Ar üzerine istiva

etti
’325 denilir. Baka bir ifadeyle, mülkü üzerine istiva etti demektir.

Kalp bir kez secde ederse, bir daha secdeden kalkmaz. Onun sec-

desi -zât için deil- ilahi isimler içindir. Onu kalp yapan, ilahi isimler-

dir. Kalp, dünya ve ahrette bir halden bir hale döner durur ve bu ne-

denle isimler onu ‘kalp’ diye isimlendirmitir. Hale kendisini çevirmek

üzere kalbe tecelli ettiinde, kalp kendisini çevirenin kabzasmda oldu-

unu görür. Onu çeviren ise, isimlerdir. Bunlar, hiçbir yaratlmn ay-

nlamad eylerdir ve onlar yaratlmlarda hüküm sahibidir. Onlar

gören kimse, kalbi secde eden kimsedir. Onlar görmeyenin kalbi secde

etmez. te bu kii ‘ben’ diye iddiada bulunan kimsedir. Bu nitelikteki

kimseye ise kyamet günü hesap, soru ve -cezalandrlacaksa- cezaland-

rlma yönelir. Kalbi secde edenin bir iddias yoktur. Dolaysyla onun

hesab, cezas yoktur. Secde halinden daha erefli bir hal yoktur, çünkü

secde köklerin bilgisine ulamaktr. Bügi niteliinden ise daha erefli

bir hal yoktur. Çünkü iki dünyada mutluluk ve rahat veren ey, bu

bilgidir. Saylarn kökü ve asl, bir saysdr. Saylar bir ile var olurken

bekalar da ona baldr. Yaratcsnn birlii hakknda bilgisi olmayan

kimsenin ilahlar çoalr ve nefsini bilmekten perdelenir. Böyle biri,

Rabbini de bilemez.

Her Rabbe kul haline gelmitir

Her günahn rehini olmutur

Secde, süreklilik gerektirir. Bu nedenle eyh Abadanî (kalb neye

secde eder diye soran) Sehl’e ‘ebede’ demiti. Çünkü secde, eilmek

demektir. Secde ettirmek ise, bak sürdürmektir. Öte yandan eilen

herkes secde etmitir.

Ona dediler ki Leyla’ya eil, o da secde etti (eildi)!

Bu ifade, kendisine binilmek üzere devenin eilmesi için kullanlr.

Eilme bir yükseklikten meydana gelebilir. Yükseldik, Allah’n dnda-
ki herkeste aslndan çkmaktr. Ona ‘secde et

3

,
yani mevhum yüksekli-

ini brak ve aslna bakp hakikatini örenerek ‘eil’ denilir. Çünkü sen,

asln senden gizlenecek ekilde, yükselmedin. Dolaysyla senin asln
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araman, bizzat gayb araman demektir. Asln bilen ayn’m, yani kendi

nefsini bilendir. Nefsini bilen ise Rabbini bilir. Nefsini bilen ban
kaldrmaz. Rabbini bilen ban kaldrr. Çünkü o Rabbinin suretine

göre yaratlmtr ve Rabbin niteliklerinden biri er-Ref’dir (Yüksek).

Dolaysyla böyle birinin ban kaldrmas gerekir. Bu yükseklikten

sonra ‘ona secde et’ denilir, o da yüzünü secdeye koyar. Böylelikle kalbi

secde eder, yüzünü secdeden kaldrr ve bu secdeyi sürdürmez. Çünkü

yüzün secde ettii kble, süreklilie sahip deildir. Baka bir ifadeyle

yüzün kendisine secde ettii yön devam etmez. Böylelikle yüz, kendi-

sine secde edilen eyin kalkmasyla (secdeden) kalkar. Kalp de secde

eder ve (secdeden) kalkmaz, çünkü o Rabbe secde etmitir. Kalbin kb-

lesi Rabdr ve Rab ezelidir. Rablk, varlktan kalkmaz. Öyleyse kalp hiç

bir zaman bam secdeden kaldrmaz. Çünkü kblesi kalkmaz. Secdenin

anlam budur.

YÜZKNC SORU

Onun Balangc Nedir?

Cevap:

Sana secde ettiren secdelerin balangc, hallerin senin üzerinde çe-

itlenmesi ve bakalamasdr. Bu durum, bunu gerektiren sebebi ince-

lemene dikkatini çeker. Aratrr ve bir nedenli olduunu örenirsin,

Nedenlinin kendi bana bilfiil varl yoktur. Hasta (nedenli anlamn-

daki malûl ile hasta arasnda iliki kurulmaktadr) kendini hasta ede-

mez. Hallerin bakalat hiçbir ey seni memnun ve raz etmez. Raz

etmeyen eyler ise, seni hasta eder. Öyleyse bir hasta eden vardr! Has-

ta edeni arayan, muhtaçtr. Öyleyse yoksul olduunu örendin! Yoksul

olduunu örendiinde ise -ki yoksulluk belinin direinin krlmasdr-

ban kaldrman mümkün deildir. Öyleyse sen, sürekli secdeyle nite-

lenensin. Secdenin balangc budur. Tirmizî, ‘onun balangc nedir?’

derken endeki balangcn sorabilir. Baka bir ifadeyle, secdenin insa-

na ihsan ettii ilk ey nedir? öyle deriz: ‘Secdenin ilk sonucu yaknlk-

tr. Yaknlk ise önceki bir uzakl dile getirir. Bunlarn hepsi smra
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ulatrr. Snr ise yoktur. Çünkü Allah, el-Baîd ve el-Karîb’tir (Uzak vc

Yakn!).

Bilmelisin ki, Baîd-Karîb diye isimlendirilen hüviyet, sana secdeyi

veren isimdir. Baka bir ifadeyle, hüviyet vastasyla -fakat Karîb-Baîd

diye isimlendirilmesi yönünden- sana bir ihsan çkar. Böylelikle hüvi-

yet, seni Baîd özelliinden Karîb özelliine aktarr vc uzaklktan yakn-

la tar. Allah Teala öyle der: ‘Secde et ve yakla*2 '’ Burada baka bir

hal söylemedi. Bu durum, secdenin ihsan edecei ilk eyin yaknlk ol-

duunu gösterir. Bu ise, melek ve nebiler gibi yakn kimselere yaraan

yaknlk makamm verir. te bunlar ‘yaknlk bilgileridir.’ Yaklatrma,

secdenin ihsandr. Secde ise, hallerin bakalamasn incelemekten

meydana gelen bir ihsandr. Hallerin bakalamasn aratrmak ise,

hallerin bakalamasndan kaynaklanr. Hallerin bakalamas ise ilahi

surete göre yaratlm olmandr. ‘O her gün bir itedir.’ Surete göre var

olman ise, ilahi isimlerin mazhar, ilahi isimlerin mazhar olman ise,

seni yükselten eydir. Yükseklikle nitelendiin için, sana secde emredil-

di. Bunu bilmelisin!

YÜZ ÜÇÜNCÜ SORU

‘zzet Benim Örtümdür’ Ne Demektir?

Cevap:

Hak kendisini tanmaya davet ettii kullarna tenezzül ederek, on-

lara bir takm misaller ihsan etmitir. Bu örnekler sayesinde kendile-

rinden istedii ölçüde O’nu bilirler. Örnek olarak ‘O’nun nurunun mi-

sali içinde lamba bulunan bir kandildir’ ifadesini verebiliriz. Allah ‘Al-

lah göklerin ve yerin nurudur*27 buyurur. Böylelikle Allah bu ifadede

‘nurun’ kendisi olduunu gösterdi, çünkü ‘nur’ ifadesi mübtedanm ha-

beridir. Çünkü onun nitelik ve hüviyeti, nurdur, çünkü Allah nurdur.

Lambann nuru nerede, ‘Allah nurdur’ ifadesi nerede! ‘Vahiy ta üze-

rindeki bir yamur sesi gibidir’ denilir. Ta üzerindeki ses nerede.

Hakkn sözü nerede! Allah ‘izzet benim örtümdüT der. Böylelikle ken-

disini kullan için ‘izar ile nitelenmeyi kabul eden’ konumuna yerletir-
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di. Buradaki kast, böyle ifadelerle izann uygun olduu ve örttüü ey-

de kendisini bilmelerini salamaktr.

Bilmelisin ki, izar üç nedenle kullanlr. Birincisi güzellemek,

kincisi saknmak, üçiincüsü örtünmektir. Bu rivayetle bu üç -amaçtan

kast edileni, özel anlamda saknmadr, çünkü Allah ‘izzet’ demitir. z-

zet kendisine ulalmasn engellemeyi gerektirir. Çünkü izar, gözlerin

ulamasna kar kskançl (gayreti) ifade eder. zzet gerçekte yaratl-

m bir eyin ya da örneksiz yaratlmn nitelenmesinden saknlm
korudur, çünkü yaratlmlara ve örneksiz yaratlmlara, izzetin zdd
olan zillet elik eder. Hak izzeti örtüsü edinince, akllar (ilimde sabit)

a’yân’n yaratl kabul ediini alglamaktan engellenmitir. Söz konusu

yaratma vastasyla onlar nitelenir ve birbirlerinden ayrr. Allah’n d-

ndaki hiçbir ey nasl yaratldn ve yaratl nasl kabul edip Hak-

kn mazhar haline nasl geldiini, varlkla nitelenip daha önce ma’dum

denilirken kendisine nasl mevcut dendiini bilemez. Allah ‘izzet benim

izarimdir’ demitir, Baka bir ifadeyle o, nefislerin elde etmeye -arzulu

olduklar ey üzerinde perdedir. Bu nedenle, ‘Bir kimse o ikisinde be-

nimle didiirse, onu yok ederim’ demitir. Böylelikle Allah, sadece

kendisine yakan izzet, azamet ve kibriya gibi niteliklerde kendisiyle

didiileceim bildirmitir. Öyleyse izzet, âlemin kendisiyle ortaya çkt-

‘srr’ alglamak üzerindeki kahr ve baskdr.

YÜZ DÖRDÜNCÜ SORU

‘Azamet Örtümdür’ Ne Demektir?

Cevap:

Allah, akllarn giyindii ‘azamet’in bir örtü olduuna dikkat çekti.

Bu örtü. Hakk tecelli esnasnda alglamaktan akllar perdeler. Öyleyse

azamet, gerçekte Hakkn nitelii deildir. O, kendisini bilen kalplerin

niteliidir. Öyleyse azamet kalpler üzerinde giyenin üzerindeld elbiseye

benzer. Bu örtü ardndan o azamete yaklamay engeller ve önünde ze-

lil olmay salar. ‘Azîm’ olann azametle nitelenmesinin ‘azîm’e deil,

kendisini bilene döndüüne delil udur: Tazim edilen kimse büyüklü-
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ünü bilmeyen biri tarafndan görüldüünde, kalbinde bu görmenin

bir heybet veya -onu bilmedii için- bir sayg bulunmaz. Mertebe ve

menzilini bilenin kalbinde ise, onu bilmenin otoritesi ortaya çkar. Bu

bilgi kalbinde bir azamet meydana getirir, Öyleyse 'azim’ deil, azamet

ile nitelenen kimse büyüklüü bilen kiidir.

Hafz Ebu Nuaym’n Delailü’n-Nübüvve kitabnda zikrettii bir ri-

vayette Cebrail, Hz. Peygamberi alm ve onu içinde ku yuvas gibi

bir eyin bulunduu bir aaca götürmü. Birinde Peygamber, dierin-

de ise Cebrail oturmu. Yakn semaya ulatklarnda ise ikisine birden

Refrefin görüntüsü yakut ve inci olarak sarkm. Cebrail baylm,

Peygamber ise bulunduu halde kalm ve hali deimemi. Hz. Pey-

gamber, bilgide ‘Cebrail’in benden üstünlüünü örendim’ demitir.

‘Çünkü Cebrail, gördüünü anlam, ben ise onu bilmiyordum.’ Öy-

leyse Cebrail’in kalbinde meydana gelen azamet, kendisine bakt e-

yin bilgisinden kaynakland. Cebrail’in kalbi bu azamet özelliiyle nite-

lenen eydir. Öyleyse Azamet görünenin deü görenin halidir. Görü-

lenin hali olsayd, kendisini gören herkes onu yüceltirdi. Halbuki i

böyle deildir.

Sahih bir hadiste öyle denilir: ‘Kyamet günü, içlerinde münafk-

lar da bulunduu halde Allah bu ümmete tecelli eder ve ‘Ben sizin rab-

binizim’ der. Onlar bundan kaçnr ve kendisine sayg göstermez, ken-

disini tanmadklar için O’nu inkâr ederler. Onlarm bildii alamete

göre tecelli ettiinde ise, kalplerinde O’nun büyüklük ve heybetini bu-

lurlar.’ Bu nedenle ‘Azamet benim örtümdür’ ifadesi hakknda, azame-

tin kendisini bilenlerin akllarna giydirilen örtü olduunu söyledik. Al-

lah onu bir örtü (rida) yapt, fakat elbise saymad. Çünkü örtünün tek

nicelii varken elbise farkl niceliklerden oluur ve -gömlek gibi- birbi-

rine eklenir. zar da ridaya benzer. Burada alvar dememitir. alvar,

ekli farkl ve bileik bir elbiseye göre mutlak birlie daha yakndr.
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YÜZBENC SORU

zar Nedir?

Cevap:

zar, ilahi kudretin beinci hakikatteki tesiri üzerinde gayret ve ör-

tü perdesidir. Söz konusu hakikat, tümel ve kadimde kadim, yaratl-

mlarda yaratlm olarak ortaya çkar. Bu, ilahi hakikatlerin ve rabba-

ni suretlerin ‘imkân 3

diye nitelenen ve Hakkn mazharlar olan a
3yân-

sâbite’de zuhurudur. Öyleyse zuhurun mazhara nispetini sadece Allah

bilebilir. Bizim ile bu bilgi arasndaki perde, (hadiste) ‘izar’ denilen

eydir. Bu, ol (kün) kelimesindendir. Burada Kef, Vav ve Nun harfle-

rini deil, bu zuhurun kendisiyle gerçekletii anlam kastediyorum.

YÜZ ALTINCI SORU

Rida Nedir?

Cevap:

Rida, (ilahi) surete göre yaratlm mümkün ve ilahi hakikadcri

kendinde toplam kâmil kuldur. O, kendisinden daha yetkini olmayan

en kâmil mazhardr. Ebu Hamid bu kemâl hakknda ‘mkânda bu

âlemden daha güzeli yoktur’ demiti. Çünkü tüm hakikatler, kâmil bir

halde ondadr. Söz konusu kii, halife ve vekil diye isimlendirilmeye la-

yktr. Onun tüm mümkünlerde tam bir etkisi vardr ve tam bir

meiyet sahibidir. O, mazharlarm en kâmilidir. Bilginler onun varlkta

iki veya daha çok olup olamayaca veya bir kii mi olmas gerektii

hususunda görü ayrlna dümütür: Tek ise kimdir ve varlklarn

hangi ksmndandr: nsan m, cin mi, melek midir?

Onu ‘rida’ diye isimlendirdi, çünkü bu kelime, helak ve silinme an-

lamndaki ‘reda’dan türetilmitir. nsan- kâmil de tam olarak Hakta si-

linmi vc yok olmutur. Öyle ki, onun artk bir d varl ortaya çk-

maz. Bununla beraber, ilahi etkilerin sonuçlan ondan meydana gelir.
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nsan- kâmil kendinde bu edilgenliklerden birini nispet edebilecei

hakikat bulamaz ve bütünüyle Hak haline gelir. Bu ise ‘Beni nur yap’

hadisinde Hz. Peygamberin kastettii eydir. Yani her ey benimle zu-

hur ederken ben bir ey ile zuhur etmeyeyim. Bazen Hak onda siline-

bilir. Dolaysyla, onun varlyla hiç bir ey Hakka nispet edüemez. Bu

ise, ‘kendisiyle yaratlm Hak’ fikrini kabul edenlerin dayand görü-

tür. Örnek olarak Ebu’l-Hakem b. Berrecan, Sehl b. Abdullah et-

Tüsterî ve benzerlerini verebiliriz. Biz de u ifademizle buna iaret et-

tik:

Ben rida’ym (örtü), ben srrm

Oluun karanl onu nura çevirdiimde benimle ortaya çkt.

Öyleyse riday giyen kimse, bununla helak olan kimsedir. Bak ve

riday giyenin kim olduunu gör. Onun giydiinde helak olduu

hükmünü verir ve zikredilen eyin hakikatini örenirsin. O halde rida

giyen herkes, giydii vastasyla gözlerin onu görmesinden perdelenir.

Allah öyle buyurur: ‘Gözler O’nu alglayamaz.’528 Çünkü rida gözleri

perdelerken O perdelenmez. O halde, O gözleri alglarken gözler O’nu

alglayamaz. Gözler sadece riday alglar. Rida ise, giyenin kendisinde

silindii eydir. Burada ‘düünen kavim için bir ayet vardr.’

YÜZ YEDNC SORU

Kibir Nedir?

Cevap:

Kibir, kendisini söyleyenlerin farkl tabakalarna göre, yaratlmla-

rn Rablk mertebesinde ‘ben’ iddialarndan ortaya çkan eydir. Kibir,

büyüklüün kendisine nispet edilmesi uygun olan kimseyi bilen olmas

yönünden kalbin hallerindendir. Çünkü Hak her mevcuda bilinir ve bu

bilgiyi (kalpte gerçekleen bir) büyüklük takip eder. Kim daha iyi bilir-

se, Hakkn onun kalbindeki büyüklüü ayn bilginin kalbinde bulun-

mad kimseden daha çoktur. Kibir zâtn nitelii obayd, zât bileik



402 Fütûhât- Mekkiyye 6

olurdu; zâtn kendisi olsayd vc tecelli edip bu esnada kendisini bilmeyi

olumsuzlasayd -tecelli edilen zât bilemeyecei için- tecelli edenin bü-

yüklüünün etkisini kendisinde göremezdi. Hak kendisini bu bilgiyle

rzklandrsayd, ardndan büyüklük gelirdi.

Bilgi -bilinenin deil- bilenin bir nitelii olduu gibi kibir de kalp-

te kibirlenenlerin (kibriya) eserinin kendisinden kaynakland kimseyi

bilenin bir niteliidir. Bu nedenle ‘Kibriya örtümdür’ denildi. Kibriya

kul ve Hak arasmda kulu onunla örtünenin mahiyetini bilmekten per-

deleyen bir engeldir. Bilemedii kendisidir, (öyleyse) Rabbini da bile-

mez. Bununla beraber kibir, giyeninden bakasna izafe edilmez, çünkü

o garip bir haldir. Azamet de öyledir. Çünkü azamet Hakkn ne zat ne

de manevî niteliidir. Hakkn zâtnda manalarn niteliklerinin bulun-

mas imkânsz olduu gibi efsî niteliklerin O’nda bulunmas da im-

kânszdr. Bir rivayette tecellisi esnasnda yaratklarn O’nu inkâr ede-

cei yer alr. Bununla beraber, O O’dur.

Bu iki yorum geçersiz olduunda, geride kibrin tecelli edilenin ni-

telii olmas kalr ki, o da âlemdir. Ya da kibir tecelli eden ile edilen

arasmda aklcdilir bir haldir. Tecelli edilen onunla nitelenmez. Çünkü

kulluk, kibir ile çeliir ve ona aykrdr. Onun kendiliiyle bu ikisinin

arasmda yer almas imkânszdr. Öyleyse geride kibrin bilginin nitelik-

lerinden biri olmas kalr. Bu durumda kibir, tazim ve izzet nispetleri,

bir eyi gerçek anlamda bilen bilginin nitelendii özelliklere dönüür.

Bu durum, bilginin bu nispetlerin varlndan zevk ve tecrübe yönün-

den ulatrd sonuçlara baldr. Nitekim benzetme ve darb- mesel

olarak ‘güzel bilgi’ ve ‘aydnlatc karanlk’ dersin. Karanlk aydnlatma,

bilgi ise güzellikle nitelenmitir. Bu ise, kendi bana bilfiil varl ol-

mayan bir eyin yine kendi bana bilfiil varl olmayan eyle nitelen-

mesidir. Bu nedenle büyüklüü ve azameti yüceltileni ve büyültüleni

bilmeye bal bir hal saydk. Bu hal, onu büyülten ve yüceltenin nef-

sinde bulunur.
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YÜZ SEKZNC SORU

Mülk Tac Nedir?

Cevap:

Mülk tac hükümdarn alametiyken saltanat kitabnn taçlanmas

ise sultann ondaki çizgisidir. Varlk ‘yakn kimselerin tank olduu ia-

retli bir kitaptr.’ Yakn olmayanlar bunu büemez. Bu kitabn taçlan-

mas, bütün hakikatleri toplayan kimseye baldr ki, bu da kendisini

var edenin bir alametidir. Öyleyse ‘apaçk bir ekilde Rabbine özü ge-

rei delil olan insan- kâmil, mülkün tacdr. Sadece insan- kâmil var-

dr. Bu ise ‘Allah Âdem’i kendi suretine göre yaram’ demektir. ‘O ev-

veldir, ahirdir, zâhirdir ve bânndr.’ lahi kemâl, sadece bileikte orta

çkmtr, çünkü bileik yaln içerirken yaln bileii içermez. nsan-

kâmil amaç bakmndan ilk (evvel), ful bakmndan son, harf bakmn-

dan zâhir, mana bakmndan bâtndr. O, doa ve akl biraraya geti-

rendir. nsan- kâmilde doas yönünden en youn terkip ve (ald yö-

nünden ise) en latif terkip vardr. Maddelerden ve bedenler üzerinde

hüküm sahibi olan güçlerden soyutlanma imkân vardr. Bu ise, insann

dndaki herhangi bir yaratlm için söz konusu deildir. Bu nedenle,

bütün isimlerin bilgisi ve cevamiü’l-kelim insana tahsis edildi. Allah in-

san- kâmüden bakasma bu bilgiyi verdiini bize bildirmedi.

nsann üzerinde yaratlmlar içinde sadece melein mertebesi

vardr. Melekler, isimleri kendisine örettiinde insana örencilik

yapmtr. Fakat bu durum, onun melekten üstünlüünü göstermez,

sadece melekten daha kâmil bir yaratl olduunu gösterir. nsan-

kâmil ilahi isimlerin tecelligah olduunda, saltanat kitab için adeta bir

taç olabüdi. Çünkü o, sayesinde kitabn süslendii en erefli süstür. Bu

taçlanma (yani sultann kitaptaki yazsyla) emirlerin eserleri mülkte or-

taya çkar. nsan- kâmil ile de ilahi hüküm âlemde sevap ve cezalan-

drma eklinde ortaya çkar. Nizam onun vastasyla ayakta durur ve

yok olur. cl-Mübdi’ onda hüküm verir, takdir eder vc hükmeder.
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YÜZ DOKUZUNCU SORU

Vakar Nedir?

Cevap:

Vakar, gerçeklemezden ve kendisinde silinmezden önce tecellinin

yüklerini yüklenmektir. Bu durum, (sahibine ölüm) yerlemezden önce

ölüm sarholuklarna benzer.

Tecellilerin bir takm öncülleri vardr. Bu durum, günein dou-

mu için fecrin doumuna benzer. Bir rivayette Rabbin daa tecellisin

öncülleri olarak meleklerin ve ruhanî güçlerin kertenkelelere inmesi

zikredilmitir. Bunlar, tecelliyi Önceleyen arlklardr (vikr). -Vakar

arlk kelimesinden gelir- Arlk, hz ve hareketi zayflatr. Bu sükûn

ve duraanlk, ‘vakar’ diye isimlendirilir. Baka bir ifadeyle, doal mi-

zaçtan deil, geçici bir arlktan meydana gelen dinginlik denilir. n-

sann nefsinde büyüklük ve heybet meydana getiren büyüklükten kay-

naklanan duraanlk, ‘vakar’ diye isimlendirilir. Mizaç nedeniyle mey-

dana gelen doal duraanlk ve sükûn ise ‘vakar’ diye isimlendirilmez.

Söz konusu sükûn, soukluk ve yaln scaklk ve yala baskn gel-

mesidir. Vakar, tazim ve azametin neticesidir. Özellikle de, tecelliyi

ilahi hitap öncelediinde böyledir. Böyle bir tecelli alan kimse, vakar

sahibidir. Çünkü ruh vastasyla hitap alan kimsede bir heybet gerçek-

leir. Peygambere vahiy çan sesi gibi geldiinde, büyük bir meakkat

duyard. Bu vahiy vastal olmasna ramen sükûn ve baygnlk meyda-

na getirirdi. Peki Hak vastalar ortadan kaldrarak hitap ettiinde nasl

bir sonuç ortaya çkabilir? Vastasz hitap ettiklerine örnek olarak, Mu-

sa ve Hakkn konutuu kimseleri verebiliriz.

Bu ve benzeri eyler ilahi tecellinin öncüllerinden olduuna göre,

insan tecellinin ardndan nasl bir vakar içinde olabilir? nsanlarn kalp-

lerinde kendilerini Allah’a veren sâlih insanlarn heybetinden doan e-

ye baknz! Söz konusu kimseleri görenlerde adet doal seyrinde ak-

maz. Söz konusu insanlarn baklarnn dütüü kimselerde görülme-

leri nedeniyle bir vakar, dinginlik ve bir sükûnet ortaya çkar. Onun

kadrini sadece Allah bilebilir. te bu, tecelli edenin celalini hissettirme-

sidir. Birisi öyle der:
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Sanki balarnn üzerinde bir ku varm gibi

Zulüm korkusu deil, iclal korkusu!

Baka bir air öyle der:

Onu arzuluyorum, ortaya çktnda

Celalinden çekinirim

Bir korku deil bu, heybettir.

Cemalinden saknmadr.

Bu çekinme, vakarn ta kendisidir. Allah öyle buyurur: ‘Rahman’m

kullar yeryüzünde ar yürür.
5529 Peygamber ise öyle der: ‘Koarak

Cuma namazna gitmeyiniz. Namaza sakin olarak ve vakarla gidiniz.’

Baka bir ifadeyle, ar insanlar gibi yürüyünüz. Bu ise, Hak ‘cemalin

celalinde’ kendilerine tecelli ettiinde gerçekleir.

YUZ ONUNCU SORU

Heybet Meclislerinin Nitelii Nedir?

Cevap:

Heybet vakar meydana getirir. Bu nedenle Tirmizî, onun meclisi-

nin, yani önünde oturutaki niteliini sormaktadr. Heybet meclisinin

nitelii, bir eye ‘yönelmemek, srrn müahedeyle ilgilenmesi, kalbin

düünceden boaltlmas, akln fikirden ve organlarn hareketten ko-

runmas, iyi ve kötü arasnda ayrmn-olmamas, kulaklarn Hakka ve-

rilmesi, gözün yere indirilmesi, basiret gözünün (nurunun) >önmü

olmamas, himmetin toplanmas ve kendiliinde küçülmesi, organlarm

gücü duyulacak ekilde biraraya getirilmesi -göz hareketsizlctirilse bi-

le- aknln olmay ve (mecliste oturmann) bir markla yol aç-

mamasdr.

Hak belirli bir yönü snrlayarak kendisiyle oturursa, kulan
Hakkn snrlad o yöne vermelidir. Nitekim Hak misali mertebeden
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bir snr belirleyerek kulla konuabilir. Örnek olarak, mübarek bir yer-

de Tûr- Eymen’den aaç yönünden (Musa ile) konumay verebiliriz.

Oturan kii smrlanmayn gerei olan baka bir hakikat nedeniyle ku-

lam serbest brakrsa -halbuki Allah kendisini özel bir yönden snr-

lamt- hiç kukusuz edeben saygszlk yapm olur. Böyle biri, heybet

meclisinde deildir. Heybet meclisindeki kii fena sahibi deil, huzur

ve bilinç salibidir. Tercih etmez, cerh etmez, bir terazi kaldrmaz ve

‘jnsan’ diye isimlendirilmez. Çünkü insan farkl zdarn toplamdr.

YÜZ ON BRNC SORU

Nimetler Mülkünün Nitelii Nedir?

Cevap:

Nimetler mülkü, ruhanîdir. Mülk ile özel anlamda donuklar (can-

szlar) nitelenebilir. Donuklar ise Allah’a gönüllüce itaat bakmndan

en güçlü yaratklardr. Onlar, Allah’n mülkünü itiraf edenlerdir. Al-

lah’n dndaki her ey, Allah’n mülküdür. Fakat mülkteki fazilet,

mülk olduunu ve Allah karsndaki davrannn Allah’a ait mülkün

davran gibi olduunu bilmesidir. Bu ise, güçlü meleklerde ve donuk-

larda olabilir. Bitkilere gelirsek, bütün bitkiler bu özellikle nitelenme-

mitir. Çünkü ‘bir ksmndan çer çöp çkar .

5 Dier yaratklarn bir ks-

mnda mülk olma hakk varken bir ksmnn her snfnda bu özellik

yoktur. Böylelikle Hak kendisini nitelemi ve öyle demitir: ‘Göklerde

ve yerdeki her ey isteyerek ya da zorla O’na secde eder
*10 mkânda itaat-

kâr olan, zorlanan; zorlanan ise gönüllü olandr. Nimederin en büyüü
vc tam, hatta mutlak nimet, yaratklarn Allah’a itaat ile

rzklanmasdr, çünkü bunun için yaratldlar.

Öyleyse nimetlerin mülkü, nimetin kendisini Allah için mülk yap-

t eydir. Bu durum ‘Sizi besledii nimetler nedeniyle Allah’ seviniz’

hadisinde dile getirilir. Allah’n dndaki her ey, beslenendir ve Al-

lah’n dndaki her ey nimetlenendir. Allah’n nimeti kimi Allah’a kul

yaparsa, o kii (ey), ‘nimetin mülkü’dür. Nimetler de mülk kapsamn-

dadr ve bu nedenle onlar da bir nimete muhtaçtr. Bu nimet varlnn
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ve nimet verilendeki kalclnn ta kendisidir. Öyleyse nimetler de,

nimetlerin mülküdür. Nimederin mülkü nimcdcncn olur ve bu nimet

onlar Allah’a döndürürse, onlarn Allah için mülkleri bu nimetler olur.

Dolaysyla onlar nimederin mülkleridir. Öyleyse nimet mülkünün sa-

hibi, bu nitelie sahip kimsedir. Nimederin mülkü nimetin kendisi ise,

bu hakikatin nitelii, Allah’tan bakasna nispet edilmemektir. Bakas-

na nispet edilirse, bu, -nimet yönünden deil- nimet verilen yönün-

dendir. Nimedenen, nimetieri Allah’tan bakasna izafe ettii ölçüde

knanr.

Hz. Peygamber Rahman suresini Allah’n yaratt dünyaya

ahirete ulvî-süflî olan herkese okurken, bir ayette ‘Rabbinizin hangi ni-

metini yalanlarsanz
1531

deyince, cinler “Hiç birini yalanlamayz’ demiti.

Peygamber de okunan Kur’an’ güzel dinlemeleri nedeniyle cinleri öv-

mütü. Sahabeye okuduunda ise herhangi bir ey söylememilerdi.

Sahabenin snsmas nimederin Allah’tan olduunu bilmemekten veya

cinlerin nimederin Allah’a ait olduunu daha iyi bilmelerinden kaynak-

lanmamt. Cinler ‘Rabbimizin nimederinden hiç birini yalanlamyo-

ruz’ derken zâhir makamn kemâlini ifa etmilerdi. Çünkü bulunulan

makam onu söylemeyi gerektirir. Sahabe ise peygamber ayeti okudu-

unda ayn eyi söylememiti. Bunun nedeni, Peygamberin getirdii

bilgiden sahip olmadklarn örenmeyle ilgilenmeleriydi. Bu örenme

hrs, onlar cinlerin söylediini kendisinde söyleyecekleri zaman pey-

gamberin söyleyeceini söyleyip onlarn da bundan öreneceklerini

örenmeleriyle geçirmelerini gerektirmitir. Sahabe bilgiyi örenmede

cinlerden hrslyd. Cinler ise bu mertebenin gerei olan cevapta sayg-

y yerine getirmede insanlardan daha güçlüydü. Bu nedenle Peygam-

ber, onlar insanlardan üstün olduklar meziyetle övmüken insan cin-

lerden üstün olduklar hususta övmemitir. Bunun nedeni, okunurken

susmalar nedeniyle, daha fazla bilgi örenme arzularyd. Hak kendile-

rine öyle der: ‘Kur’an okunduunda, dinleyin ve susun,’”’' Sure ay su-

redir, kelam ise tam deildir. Onlar, tamamlanncaya kadar susarlar.

Böylelikle insan olan sahabe, Hz. Peygamberin zikretmedii iki

fazileti toplamtr. Buna karn Peygamber, söyledikleri sözde cinlerin

faziletini zikretmitir. Çünkü onlarn konumalar, zâhir diliyle kulluu

ifade eder. Onlar, bâtn diliyle de kullardr ve bu konuma ve cevapla

iki dili biraraya getirirler, insan sahabe ise, okuma esnasnda bunu
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yapmam ve bu dil onlarda eksik kalma. Peygamberin onlar kna-

mas, bulunulan mertebenin hak etii eyi öretme amac tar. Baka

bir ifadeyle, konuan dillerin mertebesinin hak ettii eyi öretme

amac tar. Onlar da uyarlr, dolaysyla bu amelî hayr kaçrmazlar.

Onlar bu esnada lmî bir iyilik içindeydiler. Amelin kendi mertebesin-

deki hükmüne bilgi kar koyamaz, çünkü hüküm mertebenindir. Bil-

ginin kendi mertebesindeki hükmüne de amel kar koyamaz. Cinler

zahirde gariplerdir. Dolaysyla onlar zuhurda kouur. Bunun nedeni,

perdeli olduklar için zuhurda bir kademlerinin ortaya çktn bildir-

mektir. Onlar zâhirden daha çok bâtna yakndr. Tilavet ise zahir diüy-

le yaplr. nsan ise zahir mertebesindedir. Böylelikle cinlerin verdii

cevaptan sahabeyi perdeleyen ey, zahir mertebesinin adamlar olmala-

ryd. Bu durumda mertebelerinin halinin gereiyle cevaptan, habersiz

kalmlardr. Onu söyleselerdi, onlar adna daha güzel olurdu. Bu ne-

denle Peygamber, bulunulan mertebede daha üstününe dikkat çekmi-

tir. O bir Öretmendir ve ne güzel terbiye edendir!

‘Nimetlerin mülkü’nü iyice örenmek isteyen kimse. Rahman su-

resini okumaldr! Ayederde insann cinlerden önce zikrediliine dikkat

etmelidir. Ayrca Allah’n insan yarattn belirttii ayete de bakmal-

dr. Burada takdir ve söylenen mertebe bakmndan önce insanla ba-

lanmtr. Bunun amac, kendisinden sonra var olsa büe, insann cinlere

kar önemini dile getirmektir. Bu durum, yaratl sonra gelse bile, in-

sann Rabbinin gaybnda özen gösterilen kimse olmasn anlatr. Çün-

kü o, yaratlnda iki elin tahsisi nedeniyle, kâmil suretin ayrld,

isimlerin bilgisinin ve -‘Ona beyan öretti’ ifadesinde dile getirildii

üzere- örettii eyi açklama gücünün verildii kimsedir.

Baz arkadalarmz ‘nimetlerin mülkü’ terimini, Allah’n nimetle-

rine kar kulda ükrün ara anlamnda kullanmtr. Biri adna mey-

dana gelen bu ölçü, ‘nimetlerin mülkü’ diye isimlendirilir ve o, ükre-

denlerin mülküdür. Hakkn diliyle Hakkn nimetlerine ükreden kimse

(nimetlerin mülkünün sahibidir). Hak ise, e-ekûr ismiyle onun yerini

alr. Bu ise, verilen nimete karlk yaptklar ükür nedeniyle Hakkn

kullarna teekkürüdür. Bunun amac, ükrünün karlnda amellerini

artrmaktr. Onlara verilen karlk, ükredeni ükredileni bilmesine

göre deiir. Allah bu esnada ‘ükreden’ ve kendini ‘bilendir.’ Karlk

verildiinde ükredenc layk kartik bu halin sahibi olan onlar adna
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meydana gelir. te bu karlk ‘nimetlerin mülkü’ diye isimlendirilir ve

o en büyük mülktür. Bu durum ‘Yükler vardr, aydnlktr, Rablerine ba-

karlar
* 33 ayetinde dile getirilir. ‘Rablcrinin nimetlerine bakarlar’ de-

mektir. Bu ifade ‘âla’ kelimesinin çouludur. zafenin yapld Rableri

ise onu hak edendir. Bu nitelikteki karl kabul etseydi, bu, onlarn

karl olurdu. Bu ise, kullardan Allah’n talebi kapsamndadr. Allah

‘Beni zikredin, bana ibadet edin, bana itaat edin, bana ükredin ve

nankör olmayn’ der. Bütün bunlar, Allah'n verdii özellikle varlk

nimeti karlnda kulun ükrüdür. Allah’n insan için yaratt mânevi

ve duyusal nimetler de buna eklendiinde, durum nasl olur ki? Allah

öyle buyurur:
‘

Ben insan ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattm.*3*

Allah (yaratla) bir neden belirtmitir. Onlar, zikredilen cinsler bak-

mndan bilgi ve varlk mertebesinin kemâle ulamas için kendilerine

yaratma nimetini veren Allah’a ibadet ederler. Bunu bilmelisin! Yoksa

bu snrlama (cinsler) olmakszn, varlk ve marifet mertebesinin kemâli

için yaratmamtr. Aksi halde tek bir yaratlmn yaratlmas ve onda

ALlah ve âlemle ilgili bilginin olumas (amacn gerçeklemesi için) ye-

terli olurdu. Fakat cinsler Allah katnda snrl olup hepsini yarattnda

ve bu iki cins geride kaldnda, kendilerinden zikredilen ekilde haber

vermitir. Biz de, o ikisini Yaratan’m maksadna göre açklam olduk.

Seksen sekizinci ksm sona erdi, onu yüz on ikinci soruyla seksen

dokuzuncu ksm takip edecektir.





[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
SEKSEN DOKUZUNCU KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

YÜZ ONKNC SORU

Ziya Mülkünün Özellii Nedir?

Cevap:

Allah Kur'an’da öyle der: ‘O bir ziyadr ve takva sahipleri için öüt-

tür.
1535 Kur’an ile aydnlanan her ey, aydnlk mülküdür. Allah ‘günei

ziya yapt.’ Dünyada güne vastasyla aydnlanan ve sayesinde d var-

l ortaya çkan her ey, ‘ziya (aydnlk) mülkü’ kapsamna girer. Ay-

dnlk veren her k, ziya mülkündendir. Aydnl veren özü gerei

onun mukabili deildir. Bu k hangisi olursa olsun birdir. O halde

onun aydnl, kendisiyle birlikte ortaya çkartt ey arasnda perde-

nin bulunmad ktr. Nur ise, perdedir. Peygamber Hak için öyle

der: ‘Onun perdesi nurdur.’ Baka bir hadiste ise ‘Nur idi, nasl görebi-

lirim ki?’ der. Ziya ise perde deildir. Ziya nurun sonucudur ve o bir

gölgedir. Çünkü perde nuru ziyaya çevirmitir. O perdeye göre gölge,

nura göre ise ziyadr. Ziya olmas bakmndan ortaya çkartma özelli-

ine sahip iken gölge olmas yönünden ise rahat sahibidir. Ziya mülkü

kef sahibidir. O bilgi, rahat ve rahmet mülküdür. Ziya bilgi ve rahme-

ti biraraya getirir. Allah kulu Hzr’a ihsanndan söz ederken ‘Ona

nezdimizden rahmet verdik*36 buyurur. Bu, gölgedir.
‘Katmzdan bilgi

verdik.*
37 Bu ise, ziyadr. Baka bir ifadeyle keflerin en tam olan ziyaî

keftir.
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Burada nur hicaptr dedik, çünkü Peygamber nurdu nasl görebili-

rim ki demitir. Yani nur gözlerin kendisini alglamasna imkân ver-

mez. Çünkü gözler ondan daha zayftr. Öyleyse nur kendi kendine bir

perde iken ziya böyle deildir. Ziya nurun ruhudur ve ziya nur için zâtî

bir eydir. Öyleyse ziya mülkü, zâtî bir mülktür. Zâtn ziyas ise ilahi

isimlerdir. O halde ‘ziya mülkü’ isimler mülkü demektir. Kur’an bir zi-

yadr. Mülkü ise izhar ettii eylerdir. Hzr’n Musa zamanndaki bil-

gisi, Muhammedi Kur’an sahibinin içerdii ilimlerden bir parçadr.

Kur’an vastasyla Muhammedi Kur’an sahibi, indirilmi kitaplardaki

ilimleri kefettii gibi Kur’an’da onlarda bulunmayanlar da vardr. Ki-

me Kur’an verilirse, her ilmin içerdii kâmil ziya da verilir. Allah öyle

buyurur: ‘Kitapta hiçbir eyi ihmal etmedik.’
538 O bâtln önünden ve ar-

dndan giremedii yüce Kur’an’dr. Onun vastasyla Peygamber adna

cevamiü’l-kelim mümkün olabilmitir. Nebilerin ve meleklerin ilimle-

rini olduu kadar her ilmin dilini Kur’an içerir ve ziya olmas nedeniyle

Kur’an ehline onu açklar. Kur’an zât yönünden (ziya deil) bir nur-

dur, çünkü o (algnn önündeki perde demek olan) izzeti nedeniyle al-

glanamaz. Kur’an alglamay salamas ve kendisinden alglanan ey
nedeniyle ise (nur deil) ziyadr. Kime Kur’an verilmise, kâmil bilgi

de verilmitir. Yaratklar içinde Muhammedîlerden tam olan yoktur.

Onlar, insanlar için çkartlm en hayrl ümmettir.

Allah günei bütün âlemdeki hayatn ruhunun varl için bir ziya

yapt. Hayat vastasyla âlem merhamet görür. Hayat, her eyi kuatan

rahmet feleidir. Ayn ekilde, ilahi zâta nispet edilen hayat da Allah’a

nispet edilen her nispetin shhat artdr. Örnek olarak bilgi, irade kud-

ret, kelam, iitme, görme ve idraki verebiliriz. Hayat nispeti kalksayd,

hiç kukusuz, tüm bu nispeder de ortadan kalkard. Hayat bütün isim-

leri kuatan zâtî rahmettir. Öyleyse o, zâtî nur ziyas ve nispî perde

gölgesidir. Çünkü ilah ancak bu nispetler vastasyla akledilebilir ve zât

bu nispetlerin olmay yönünden bir ‘nur’ olarak düünülür. Hakkn

bu nispeder ile ilah olmas, zât üzerindeki bir perdedir. Böylelikle ulû-

hiyet, ziyann ta kendisidir. Baka bir ifadeyle o, kefin ve bilginin ken-

disi ve nispî gölgelerdir. Bu nedenle dc rahmet oldu. Böylelikle ulûhi-

yet, âlem -ki me’lûhtur- ve ilahi isimler hakknda bilgi ve rahmeti

biraraya getirmitir.
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Bu ilahi makamn verdii ey, ziyann mülküdür. Söz konusu

mülk, göklerin, yerin ve ikisinin arasnda bulunan eylerin mülkünden

üstündür. Fakat insanlarn çou bilemez, hatta inanmaz. Sana ziyann

mülkü hakknda kendisinde ifa ve yeterli bilgi bulunan hususlar açk-

ladm.

Hepsi ziya mülkürdedir

Onlarn ise haberleri yok

Hepsi gölgelerdedir

O ‘yerleilen yer' eydi

r

Hamd Allah’adr

Asrmzdaki bakalarndan ayr olarak

idrak ettiimiz Allah’a.

Acaba öüt alan kimse var mdr?

Söylediimi bilecek

Zeburlarda bize geldii gibi

te bu bir bilgidir ki

Hzr’n bilgisi üzerinde hüküm verir

Baka bir ey var mdr, Hzr'n

Büyük gemiyi yarmasndan baka

Bir can merhamet ederek öldürmesinden baka

Yaasayd kâfir olacak bir cam

Bir hâzineyi gizlemesinden

Küçümsenen bir yetimin hâzinesi

Allah’ bilmemiz bir varln gözüyle

Herhangi bir aratrmaya bal deldir

Böyle bir ey nasl olacaktr ki

Ey kalp ve göz sahipleri
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ite bu bir bilgidir ki

‘Sürekli sihir’ denilir

Onun aasnda güne vardr

Onda dürülür; ve ay vardr

‘Doruluk oturanda’

Muktedir hükümdar nezdinde

erirlere yaslanm

Nehirde cennetler ortasnda.

YUZ ON UÇUNCU SORU

el-Mclkü’I -Kudds’un Nitelikleri Nedir?

Cevap:

Melekler ‘seni takdis ederiz’ derler. ‘Senden dolay’, yani kutsiyet

ehlinden olmalar için zâtlarn kastetmektedirler. Allah ehlinden te-

mizlenmi insanlar kutsiyet ehli ve Ehl-i beyt’tendir. Onlar, kutsiyet

mülkündendir. Bir snrlama olmakszn bütün yüce ruhlar, kutsiyet

mülkündendir. Kutsiyet mülkünün nitelikleri, zâdarnn kabul ettii

takdisteki farkllklara göre deiir. Allah el-Mclik ismini el-Kuddus

ismiyle nitelemitir. Melik (hükümdar), mülkü talep eder. Mülk, nimet

ve benzeri eylere izafe edildii gibi, kutsiyete de izafe edilmitir.

Kutsiyet mülkünün zâtlar, takdiste iki türlüdür: Bir ksm, özü

gerei mukaddes zâtlardr. Bunlar, hiçbir zaman kendisinden var ol-

duklar ilahi isimden bakasna yönelmeyen kevnî zâdardr. Onlarn

üzerine kendilerini ilahlarndan perdeleyecek ve mukaddes olmayacak-

lar ekilde nitelenecekleri, baka bir ifadeyle kutsiyete izafe edilemeye-

cek ve böyle olduunda onlar kutsiyet mülkünün dnda brakacak bir

perde ilimez. Bunlar, gece gündüz bkmadan tespih edenlerdir. Yani

zâdarm sürekli müahedeyle geçici takdisten tenzih ederler. Bu ma-

kam, yaratlm olduu andan itibaren var olduu ilahi ismi müahe-
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denin hakikatine elik ettii kimsenin ulaabilecei bir makamdr.

Onun hakikati üzerinde bu müahede kalcdr. Allah onun için doal

bineini yani bedenini yaratmtr. Bu hakikat için bu durum, (beden)

duyusal olarak ölse bile, manen ölmeksizin Berzah’a göçene kadar var-

ln devam ettirir.

En iyisini Allah bilir ama bu makama Hz. Muhammed ulamtr.

Çünkü o ‘Âdem su ve toprak arasndayken ben nebî idim’ demiti.

Nebîligini bilmesinin, Âdem henüz ‘su ve toprak arasndayken’ gerçek-

letiini kastetmitir. Bu bilgi, bedeni bir ehirde var olana kadar ken-

disine elik etmitir. Söz konusu ehirde Allah’ birleyen yok iken pey-

gamber Allah’ birleme üzerinde kalm, kavmi ve ailesinin irk kotu-

u gibi Allah’a irk komamtr. Ne zaman ki Hz. Muhammed’in du-

yusal araçlar tamamlanp yaratl gayelerine göre onlar kullanm,

akl kökünün ve düünce hâzinesinin yaps salamlam, bâtnî güç-

lerinin mazharlar dengeye ulam ve o zaman onlar ancak Yaratcs-

na ibadette kullanmtr. Tefekkür etmek için Hra dana halvete çeki-

lirdi. En sonunda Allah kendisini bütün insanlara peygamber olarak

gönderdi. O, bütün vakitlerinde Allah’ zikrederdi. Müminlerin annesi

Hz. Aie ondan böyle aktarmtr. Hz. Peygamber, kendisinden söz

ederken ‘gözünün uyuduunu, fakat kalbinin uyamadn söylemitir.’

Böylelikle bedeninin gözleri uyurken kalbinin uyumadna dikkat

çekmitir. Ölümü de böyleydi. Hz. Peygamber, tpk bedenin uyumas

gibi, bedeniyle ölmütür, çünkü Allah ona ‘sen ölümlüsün’ demitir.

Kalbi uyumad gibi kalbi ölmemitir de. Böylelikle hayat, Allah’n

kendisini yaratt andan itibaren kendisine elik etmitir. Onun hayat,

kesintisiz bir ekilde sürekli Yaratcsn müahede etmekti.

Zünnun el-Msrî ayette Mîsak (ilahi sözleme) alnrken zikredilen

‘Belâ (Evet öyle)’ sözü kendisine sorulduunda ‘sanki imdi de kulakla-

rmdadr’ demiti. Zünnun dünya hayatnda o hali bildiine iaret et-

mitir. Bilgisi hatrlamadan kaynaklansayd, bu makamda meleklere ka-

tlmazd. Bilgisi hatrlamadan olmayp aksine som sorulduunda ken-

disine gösterilen halin elik etmesinden kaynakland için, bu makama

tahsis edilen kimselerden olmutur.

Ben bu makam (kimin ulatyla ilgili olarak) ne reddediyor ne

de ispat ediyorum! Bu konuda rivayet edilen ya da edilmeyen Hakkn



416 Fütûhât- Mekkiyye 6

yönünden gelen herhangi bir kiinin ona ulatyla ilgili bir haberim

yoktur. Peygamber’in ise -kesin olarak deil- ihtimal olarak ulaabile-

ceini, ulam olabileceini söyledik. Bu konuda da bir bilgim yoktur.

Açk olan husus, bu makamda Peygambere ilien eyler de beere ilien

eylerdir. Çünkü Kur’an’da kendisine skça öyle demesi söylenmiti;

cDe ki ben de sizin gibi bir insann.*
39 Buradan peygamberin durumunun

insanlarnki gibi olduunu anladk. u var ki Allah, ona bizim

nezdimizde sabit olan ve bize aktarlan Hakka yaknl tahsis etti.

Peygamberin öyle dedii bize aktarlmtr: ‘Ben de bir insanm, bir

insann kzd gibi kzar, memnun olduu gibi memnun olurum/

Kzma ve memnuniyet, insanda düünen nefsin deil hayvani nefsin

özelliklerindendir. Düünen nefisler raz olmak, öfkelenmek gibi huy-

larla nitelenseydi, Hz. Peygamberin ‘Ben de bir insan gibi sinirlenir ve

bir insann memnun olduu gibi memnun olurum’ demesi bu anlama

gelmezdi.

Bu özellikleri hayvani nefse izafe ettik, çünkü hayvanlarda da ayn

eyi görmekteyiz. Hz. Peygamber hayvanlar arasnda uyumay yasak-

lamtr. Bütün hayvanlarn özellii mübaerettir ve bu özellik nedeniy-

le insan da ‘beer* diye isimlendirilmitir. Bu kadaryla, melein ibadet-

te insandan üstünlüü ortaya çkar. Çükü melek bkmaz ve onun ya-

ratl bkmamay gerektirir. Melein takdisi, Özü gereidir. Tespihi de

tespih edilen hakkndaki bir bilinçten kaynaklanr ve kendisini var ede-

ne yöneliktir. Öyleyse melein zât gafletten mukaddestir. Onun nura-

nî ve doal yaratl, kendisini sürekli yaratcsn tespihten alkoymaz.

Bununla birlikte onlar da tpk insan gibi ‘didiirler.’ Buna karn insa-

nn da yaratl yönünden kalb uyumaz, gözü uyur. Bu konuda beere

melein gücü verilmemitir. Çünkü doann ahslardaki etkisi farkl

farkldr. Bu durum, unsurlar âleminde zorunlu olarak görülür. Unsur-

lardan daha çok doaya mensup olan kimselerde durum nasl olabilir?

Soyut doa ile ondan türeyenlerin vastasyla meydana gelen eyler ara-

snda perde kalnlar ve karanlklar çoalr. Son var olan insann Rab-

biyle ilikisi nerede, kendisini iki eliyle yaratt Âdem’in Rabbiyle ili-

kisi nerede! Âdem ‘Rabbim beni iki eliyle yaratt’ derken olu it ‘Be-

nim ile Rabbimin eli arasnda babamn eli vardr’ der. Doal varlklar

da doa karsnda böyledir. Örnek olarak melek, felek, bitki, hayvan,

insan ve insan nefesinden yaratlm melei verebiliriz. Bu melek, son



Seksen Dokuzuncu Ksm 4*7

doal varlktr. Bunu arkadalarmzdan pek az bilebilirken iman ve

kef ehlinden olmayanlar nasl bilebilsin ki?

Takdisi zâtndan olmayan ikinci ksm ise, Yaratcsn müahede-

sine gafletin girdii kimselerdir. Buna göre kendi içinde, Yaratcs kar-

snda huzur sahibi olduu vakitler, kutsiyet mülkündendir. ‘Kutsiyet’

derken neyi kastettiimizi daha sonra bundan söz ederken -Allah’n iz-

niyle- açklayacaz.

Kutsiyet mülkünün özelliklerinden birisi, asl bakmndan doa-

dan uzaklktr. Ayrca ilahi isimleri müahede ederek ilahi isimlerin et-

kilerini görmekten uzaklktr. Bu mertebede insanlar, ilahi isimleri mü-

essir olmalar yönünden deil, ulûhiyet ve zâtn hak ettii eyler olma-

lar bakmndan müahede eder. Kutsiyet mülkün kendisidir. el-Melik

ve el-Kuds’ün anlamlarnn farkll ile lafiz farkll nedeniyle bir ey

kendi kendine izâfe edildiinde, kutsiyet temizlikte arda iaret eder.

Temizlikteki mübalaa, ondaki bir nispettir, o olmakszn var olan te-

mizliin kendisi deildir. Öte yandan temizlikten baka bir ey de de-

ildir. Çünkü mübalaa, bir niteliin abartlmasdr. Bu durumda kut-

siyet mülkü, temizliin abartlmas vc mübalaasdr. Bu nedenle soru,

temizliin zât niteliiyle ilgilidir. Bu mertebenin -tipin doal yaratl

gibi- anlamlarda bir takm yaratllar vardr. Doal yaratln Allah’n

bildirdii gibi ‘muhallak (tam yaratlm)’ olan ve olmayan diye lci k-

sm olduunu biliyorsun. Bunun anlam, yaratl tam olan ve olma-

yandr. Yaratl tam olmayanlar da
cHer eye yaratln verdi’*

40
ayeti-

nin kapsamna girer. Allah eksiklie yaratln ‘eksiklik’ olmak üzere

verdi. Eksiklie bir ilave olsayd, bu bir eksiklik olur ve eksiklie yarat-

l verilmi olmazd. Öyleyse eksikliin taml, onun eksiklik olmas-

dr.
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YUZ ONDORDUNCU SORU

Kutsiyet Ne Demektir?

Cevap:

Kutsiyet temizliktir ve zatî ve geçici (arazî) olmak üzere iki ksm-

dr. Zât kutsiyet, el-Kuddus isminin gereine göre, ilahi mertebeyi

takdis etmektir. lahi mertebe, özü gerei etkiyi kabulden münezzehtir,

Çünkü eseri kabul etmek, kabul edende bakalama demektir. Baka-

lama ise bir varln bir dieri nedeniyle yok olmas ise -ki o ya bir

yerde veya mekândadr- yer ya da mekân bakalamayla nitelenir. Bu-

nun anlam, söz gelii, bir yer sar idi, sonra yeil haline geldi ya da sa-

kin idi, hareketli oldu demektir. Böylece yer bakalam, yani bakal
kabul etmitir. O halde mukaddes ve el-Kuddus, bakalamay genel

olarak kabul etmez.

Geçici kutsiyet (mukaddes), bakalamay kabul eder ve ilkinin

zdddr. nsanlar geçici kutsiyette derece derecedir. Birisi, nefislerin ri-

yazet vastasyla temizlenmesidir. Bu ise ahlâkn terbiye edilmesidir.

Aynca mizacn mücahede, akllarn kef ve mütalaa, organlarn meru
emir ve yasaklarn snrnda durmayla temizlenmesi bu kapsama girer.

Bu anlamdaki temizliin zdd, tek bir zamanda kendisiyle ayn yerde

biraraya gelemeyecei aykr eylerdir. Zikretmi olduumuz bu temiz-

lik, onun mülküdür.

Geçici kutsiyet, bileiklerde olabilir. Bileiin kutsiyet özelliiyle

nitelenmesi, ‘kutsiyet haziresi’ (kutsallk korusu) denilen eydir. Baka

bir ifadeyle, temizliine aykr gelen eylerden korunmu ey demektir.

Korunmadnda ise, kutsiyet haziresi deildir. Çünkü ‘hazek kelimesi,

engelleme demektir.
11Rabbinin hsam engellenmi deildir.’ Yan, men

edilmi deildir. Kutsiyet, mukaddeslere yaylan akc-ilahi bir hakikat-

tir. Onun nurunun belirli ve özel bir rengi alglanamaz. Kutsiyet,

âlemdeki hakikatlere yaylr, karanlklardan ayrk ruhlarn âleminin

onun üzerinde bir etkisi yoktur. Çünkü unsurdan oluan bedenleri yö-

neten ruhlar, hiç bir zaman ‘kutsiyet haziresi’ne giremez. Kâmil arif

onlar kutsiyet haziresi olarak müahede eder ve öyle der: ‘Bu ruhlar

hiçbir zaman kutsiyet haziresine girmez.’ Bir eyin kendisine girmesi
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imkânszdr. Öyleyse onlar, arife göre kutsiyet haziresindedir. Ârif ol-

mayan ise, bu ismi vermede arife ortaktr ve öyle der: ‘Onlar kutsiyet

hazircsinc girmez.’ Yani hiçbir zaman kutsiyet özelliiyle nitelenmez-

ler. Çünkü doa karanl dünyada, berzahta ve ahirette daima yönetici

ruhlara elik eder. Ârif olan ve olmayan müahedede ayrm, hepsi

doru söylemi, bir anlama iaret etmi, fakat tek bir anlamda uzla-

mamnr. Bu yolda gerçek bir ayrm düünülemez.

O halde kutsiyet mülkü zatî ve geçici temizlikle nitelenen herkes-

tir. el-Kuddus de ilahi bir isimdir ve bütün temizlere temizlik bu isim-

den yaylr. Eyaya onlarn ilahi hakikatleri gözüyle bakan kimseye gö-

re kutsiyet mülkü bu yönden Allah’n dndaki her eydir. Eyaya d
varlklar yönünden bakan kimseye göre kutsiyet mülkü, temizlii geçi-

ci olan eylerdir. Zât temizliin kutsiyet mülkü olmas uygun deildir.

u var ki kutsiyet mülkü kutsiyetin kendisi olabilir ve onun hakknda

‘kutsiyet mülkü’ denilebilir.

Her eyin temizlii, zâtnn gerei olan temizlie göredir. Bu ba-

lamda mânevî ve maddî temizlikten söz edilir. Kutsiyet mülkünün te-

mizliinin bir yönü mânevî, bir yönü duyulur âlemindendir. Bazen

duyusal-temiz sebepler mânevî temizlik meydana getirirken bazen

mânevî temiz eyler maddî temizlik meydana getirebilir. Birinciye ör-

nek olarak
‘

Gökten size bir su iner ve onunla sizi temizler , eytann pisliim

sizden giderir, kalplerinizi balar ve ayaklarnz sabit tutar’
54

' ayetini ve-

rebiliriz. Bu mânevi temizliin sebebi, gökten suyun inmesidir. kinci-

ye örnek olarak cenabet olduu için peygambere sayg olarak elini

kendisinden uzak tutan Ebu Hureyre’ve Hz. Peygamber’in söyledii u
hadistir: ‘Mümin nccis olmaz.’ Bu nedenle müminin art ve teri te-

mizdir. Bu da, mânevî temizlikten meydana gelen maddî temizliktir.

Mukaddes (vadi) de öyledir. Onun maddî temizlii de mânevî temiz-

likten meydana gelir. Çünkü vadi tevazu sahibidir ve onun hayat ve

bilgisi akcdr. Hayat temizleyici olduu gibi bilgi de temizleyicidir.

Her ikisiyle birlikte temizlie ulalr, çünkü bütün vadiler temizdir.

Onlar, dolayl olarak kirlenir. eytann bulunduu her vadi nccistir.

Mümin orada eytann varl nedeniyle hayr bulamaz. Hz. Peygam-

ber bir yer hakknda ‘Buras eytann bulunduu bir vadidir’ demi,

oradan kalkarak baka bir yere gitmitir. Arafat’taki Urne vadisi böyle
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olduu gibi Muhassir’in içi de öyledir. Bu nedenle bize Arife günü

Urne’de durmamak ve Muhassir’in içinden hzla yürümek emredildi.

Bu nedenle kef ehli velîler, zikrin lafzlarn dikkate alr. eyhimiz

öyle derdi: ‘Allah, Allah!’ ‘Niçin Allah’tan baka ilah yoktur’ demiyor-

sun diye sorduumda ‘Olumsuzlamamn (yoktur, lâ ifadesi) vaheti

içinde ölmekten korkuyorum, çünkü her harf bir nefestir’ derdi. Bu

davran, temiz olmayan bir yerde ölüm kendisine ulamasn diye,

Muhassir’in içindeki hzl yürüyüe benzer. Allah velîlerinin bu tam

kefte ince düünceleri vardr. Allah bizi kendi ehlinden etsin!

YÜZ ON BENC SORU

Vcchin Parltlar Nelerdir?

Cevap:

Bir eyin vechi (yüzü) onun zât ve hakikatidir. Vechin parltlar

ise, zât nurlardr. Bizim ile onlarn arasnda ilahi isimlerin perdeleri

vardr. Bu nedenle Allah ‘Hakkn vechi hariç her ey helak olacaktr

’

Si2

demitir. Bu, vechin yorumlarndan biridir. Bu parltlar genel bir ifa-

deyle tenzih nurlardr. Baka bir ifadeyle. Hakka yaramayan eylerin

O’ndan tenzihidir. Bunlar, var olmayan eylerdir, çünkü yokluk Hakka

layk olmayan eydir. Burada hayret vardr, çünkü o varln ta kendi-

sidir. Hak var olan bir eyden tenzih edilemez. Bu nedenle ilahi isimler

nispetlerdir. yice düünürsen, (görürsün ki) bu nispetleri zâttan bir

takm haller kazanan mümkünlerin hakikaderi meydana getirmitir.

.Her hal, kendisi bakmndan olumsuzlama, olumlama (ispat) ya da her

ikisiyle delil olduu bir ismi anlatr. Bu isimler iki ksmdr: Birincisi

bütünüyle nur olan isimlerdir. Bunlar, var olan eylere delil olan isim-

lerdir. kincisi ise bütünüyle karanlk isimlerdir. Bunlar, tenzihe delil

olan isimlerdir. Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Allah'n karanlk ve

nurdan yetmi perdesi vardr. Onlar açsayd, yüzünün tecellileri gözün

gördüü her eyi yakard.’
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Allah ilahi imsileri kaldrsayd, perdeler kalkar, perdeler kalksayd -

ki isimlerdir- zâtn teklii ortaya çkard. Onun teklii karsnda ise,

varlk ile nitelenen herhangi bir göz duramazd. Binaenaleyh söz konu-

su tecelliler, mümkünlerin varlklarn ortadan giderir ve varlk ile nite-

lenemezlerdi. Onlar, bu isimler vastasyla varlkla nitelenmeyi kabul

etmitir. Bütün hükümlerle nitelenmeyi ise, akla ve eriata göre, bu

isimler vastasyla kabul edebilirler. Mümkünler, bu perdelerin ardn-

dan imkân mertebesini takip eder. Öyleyse imkân, ilahi isimler perde-

sinin ardndan varlkla nitelenmemin meydana getirdii zâti tecellidir.

Mümkün varlklarn hakikaderi için Allah’ bilmek, alda ve kefe göre

ancak bu isimler yönünden gerçekleir.

YÜZ ON ALTINCI SORU

Sevgi arab Nedir?

Cevap:

Sevgi arab, iki tecelli arasndaki orta tecellidir. Bu, kesilmeyen

sürekli tecellidir ve Hakkn kendisinde ârif kullarna tecelli ettii en üst

makamdr. Onun ba, zevk tecellisidir. Kanmay salayan tecelli ise

‘darlk’ sahipleri içindir. Onlarn içmeleri, kanmayla biter. Geniler ise,

içmekten kanmaz. Buna örnek olarak Ebu Yezid ve benzerlerini verebi-

liriz. O halde bu soruda ilk takdim edeceimiz husus, sevginin bilin-

mesidir. Bu durumda, kendisine izafe edilen içme ve kâse de örenilir.

Bilmelisin ki, sevgi üç mertebedir: Birincisi doal sevgidir ki,

avamn sevgisidir. Bunun neticesi, hayvan ruhta meydana gelen bir-

lemedir. Seven ve sevilenin ruhu, haz ve ehvet cokusuyla sahibi için

tek bir ruh haline gelir. Bunun sonu ise, cinsel ilikidir. Çünkü sevgi

ehveti, bürün mizaca suyun yüne yaylmas gibi hatta rengin renklide

yaylmas gibi yaylr. kincisi ise ruhanî-nefsî sevgidir. Bunun gayesi

ise hakkn yerini getirmede ve kadrini bilmede sevgiliye benzemektir.

Üçüncüsü ise ilahi sevgidir. Bu ise Allah’n kulu, kulun da Allah’ sev-

mesidir. Nitekim Allah
cO onlar, onlar da O’nu sever’

553 buyurur. Her

iki uçtan bu sevginin sonu, kulun Hakkn, Hakkn da kulun mazhar
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olduunu görmesidir. Kul kendisinde zuhur eden Hak karsnda be-

den için ruh gibidir. O, kendisinde hiçbir zaman görülmedii cismin

bâtn ve gaybdr. Onu sadece seven görebilir. Hale da kulun kendisiy-

le nitelendii snrlar, ölçüler ve arazlar ile nitelenir ve bu kul O’nu gö-

rür. Bu durumda ise Hakkn sevgilisi olur. söylediimiz gibi olunca,

sevginin kendisiyle tanmlanaca zatî bir tanm olamaz. Fakat sevgi,

betimsel vc lafz anlatmlarla tanmlanabilir. Sevgiyi tanmlayan kimse,

onu bilmemitir. Ondan bir ey tatmayan kimse, onu tanmamtr.

Ondan ‘kandm’ diyen kimse, sevgiyi tanmamtr. Sevgi doymas ol-

mayan bir içecektir. Perdelinin biri öyle demitir: ‘Bir arap içtim bir

daha susamadm.’ Ebu Yezid ise .öyle der: ‘Adam dediin denizleri

yudumlasa bile, dili susuzluktan dar çkan kimsedir.’ te iaret etti-

imiz husus budur.

Bilmelisin ki sevgi doal olabilir, sevilen ise doa âleminden ol-

mayabilir. Sevginin doal olmasnn nedeni, sevenin doa âleminden

olmasdr ki, bu kaçnlmazdr. Doal sevginin nedeni, bir bak veya

duyutur. Bak ve duyu, sevilen gözle alglanan eylerden olduunda

bakann ve duyann hayalinde bir ey meydana getirir. Bu görme ve

duyma seveni sevdiinin yaratlna tar, musavvire gücüyle onu haya-

linde suretlendirir. Bazen sevilen hayalde tasavvur ediliine uygun do-

al bir suret sahibi veya onun aasnda veya ondan farkl veya üze-

rinde olabilir. Bazen ise sevilenin bir sureti olmayaca gibi suret kabul

etmeyebilir de. Seven ise, duyduundan tasavvur edilemeyecek bir eyi

tasavvur eder. Suret kabul etmeyen bir eyi tasvir ederken doann
maksad, dalmaktan ve gücün yetmedii bir eye balanmaktan kor-

karak, sevileni belirli ve snrl bir durumda toplamaktr.

Sureti olmayan birinin ya da sureti olsa bile görülmemi birinin

tasvirini yapmann nedeni budur. Bu surette sevginin fiili, onun ahsn
yüceltmektir. Öyle d hayal onu tahayyül etmekten aciz kalr. Bu suret-

teki büyüklük ve azamet, sevenin bedeninde bir bakalamaya yol açar.

Bu nedenle sevenlerin bedenleri bitkinleir ve zayflar. Çünkü gda
maddeleri ona (sevilenin bedenine) yönelir ve büyür, (sevenin) bedeni

küçülür. Çünkü evk onu yakar ve dolaysyla bedende beslenilecek bir

ey kalmaz. Bu yakma esnasnda sevilenin sureti hayalde büyür. Bu ise

(mecazî olarak) onun ‘yemesidir’. Musavvire gücü, hayaldeki bu surete

üstün bir güzellik ve derin bir holuk giydirir. Bu güzellik nedeniyle
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sevenin d sureti, deiir. Bu nedenle rengi sararr, dudaklar kurur,

gözleri içe batar. Sonra bu güç, söz konusu surete sevenin bedeninin

gücünden ald büyük bir kuvvet giydirir. Böylelikle sevenin güçleri

zayflar, eklemleri titrer.

Sevginin sevendeki gücü, (bir yandan) sevgilisine kavumay özle-

tirken (dier yandan) kavumaktan korkutur. Çünkü kendisinde ona

kavuma gücü görmez. Bu nedenle sevgiliyle karlatnda, seven ba-

ylr ve kendinden geçer. Kimde bir fazlalk var ve sevgisi eksikse, sev-

gilisiyle kavutuunda titrer ve zilini karr. air öyle der:

Ayrldmzda ne diyeceimi düünüyorum

Sözün kantlarn -alkanlk olarak- salamlatryorum

Biraraya gelince onu unutuyorum

Konutuumda ise
,
imkânsz dile getiriyorum

Doal sevginin gücü, seveni sevdii önünde cesaretlendirir. Fakat

bu cesaret -ona kar deil- onun lehinedir! Öyleyse seven korkaktr,

atlgandr ve cesurdur. Sevdii hakkndaki bu tasavvur hayalinde bu-

lunduu sürece, öyle kalmay sürdürür. Ta ki ölür, bedenin nizam da-

lr veya bu suret hayalinden çekilir ve yok olur.

Doal sevginin bir yönü de hayalindeki o suretin belirsizleip onu

tahayyül eden nefsin suretine katlmasdr. ki sret hayalde ar bir

ekilde birbirine benzeip sevilenin sureti -tpk havann göze bitimesi

gibi- ona bititiinde, seven onu hayalinde arar ve artk tasavvur et-

mez. Onu kaybeder ve kontrol edemez. Ona kar ar bir yaknlk his-

seder. Bu durumda, tpk sevdiini yitiren timse gibi, bir hayal ve hay-

ret onu tutar. te ‘özlem’ denilen ey budur. Bu balamda arzu (evk)

uzaklktan kaynaklanrken özlem (itiyak) ar yaknlktan kaynaklanr.

Leyla’nn Kays’ bu makamdayd. Onunla her ne konuulsa, ‘Leyla,

Leyla!’ derdi. Çünkü onu kaybettiini tahayyül ediyordu. Halbuki öyle

deildi. Tahayyül edilen suret o kadar yaknd ki, artk Leyla’y göre-

miyor ve yitiren biri gibi onu aryordu. Baknz! Bizzat Leyla dardan
kendisine gelip onun sureti Kays’n hayalinde Leyla’dan ald suretle

uyumadnda, hayalindeki suretle çattn görmü, hayalindeki su-

retin kaybolacandan endie ederek öyle demiti: ‘Benden uzak dur!
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Çünkü seni sevmek, beni senden al koydu.’ Burada Kays, söz konusu

hayalî surecin bizzat sevginin kendisi olduunu söylemi, ‘Leyla, Ley-

la!’ diyerek onu aramaya devam etmitir.

Bu suret sevenin hayalinde güçlendiinde, hayalin duyudaki etki-

sinin bir benzerini sevilende meydana getirir. Bu durum, dütüünü

hayal eden binilin dümesine ya da korkutucu bir eyi tahayyül edip de

bundan dolay mizac bakalaan ve sureti deien kimsenin durumuna

benzer. Bu suret güçlendiinde, sevilende bir etkisi olur. Böylelikle se-

vileni snrlar, onu sevenden daha çok o kendisini seveni sever hale ge-

lir. Çünkü nefisler, önderlii sevme özelliinde yaratlmtr. Seven,

sevdiine dönük sevgisinin kölesi ve kuludur. Sevilen ise, ancak bu se-

ven var olduunda önder olabilir. Böylelikle bakanl, ak ölçüsünde,

onu azat eder. Sevilen, sevenin kendisinden uzak duramayaca ve da-

ima kendisini isteyeceiyle ilgili kesin kanaati nedeniyle böbürlenir.

Böylelikle görünüte bir izzete sahip olur. çinden ise seveni talep eder.

Kendi mülkü olduu için, varlkta onun bir benzerini görmez.

Seven, sevilenin davranna neden aramaz. Çünkü neden aramak,

akln niteliidir ve sevenin akl yoktur. Birisi öyle der:

Aklla yönetilen sevgide hiçbir hayr yoktur

Bu dizeyi de bana sevenlerden birisi olan Fbu’l-Abbas el-

Makkaranî kendisi adna okumutu.

Nefislerin sahibi akldan çok sevgidir

Sevilen ise sevenin davranlarn en iyi ekilde sebeplendirir, çün-

kü seven onun mülküdür. Böylelüde sevilen -ki sahiptir- yükselsin diye,

eref ve üstünlüünün ortaya çkmasn diler. O kendisinin övülmesini

sever. Bütün bunlar, sevginin eylemidir; sevilende belirttiimiz husus-

lar yapt gibi sevende de belirttiimiz durumlar meydana getirir. Bu

ise alacak eylerin banda gelir: Bir mânâ, kendisinde bilfiil bulun-

mad kimsede -ki sevilendir- hükmünü meydana getirmitir. Çünkü

sevgi, sevende bir etki yapt gibi sevilende de etki yapar. Bu durum

Mutezile’nin u görüüne benzer: ‘Allah bir yerde bulunmayan bir ira-

deyle irade eder. Allah onu ya bir yerde ya da ‘bir yer olmayanda’ ya-

ratm ve onunla irade etmitir.’ Bu ise makul olmaktan uzaktr ve an-
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lamlarn hükümlerini bulunmadklar yerde zorunlu yapmaktr. Ayn
ekilde sevgi de bir yerde aklla birarava gelmez. Öyleyse sevginin

hükmünün akim hükmüyle çelimesi gerekir:

Akü konumak, sevgi susmak içindir.

Doal sevginin özelliklerinden biri de, sevenin hayalinde gerçekle-

en suretin bulunduu yerin ölçüünce olmasdr (sevilenin sureti haya-

li tümüyle kaplar). Hayaldeki bu suretin herhangi bir eyi kabul edebi-

lecei bir fazlal olmaz. Böyle deilse, sevginin sureti deildir. Bu

özelliiyle sevginin sureti, dier suretlerden farkllar. Nitekim âlemin

sureti de (âlemdeki eylerin sureden), Haklan isimlerinin mertebesi

kadardr. Binaenaleyh ilahi mertebedeki her bir ismin -bir eksiklik ve

fazlalk olmakszn- (ilahi mertebedeki bulunuu), âlemin yaratlnda-

ki etkisi ölçüsündedir. Bu nedenle âlemin yaratl, sevgiden meydana

geldi. Bu durumu destekleyen bir rivayet hadiste geçer. Kutsi bir ha-

diste Allah öyle buyurur: ‘Ben bir hâzineydim, bilinmek istedim, halk

yarattm, onlara bilindim, onlar da beni bildi.
5

Allah, sevginin âlemin

yaratl sebebi olduunu bildirdi ve böylelikle âlem ilahi isimlere mu-

tabk oldu. Nefsin cisme ak olmasayd, kendisine zt olsa bile, ondan

ayrhrken ac duymazd. Böylelikle, nispet ve ekillerin varl nedeniy-

le, miktarlar ve haller biraraya gelir. Öyleyse nispetler, neseplerin varl-

nda esastr. Bununla beraber ruhlar bedenlerden, anlamlar kelime ve

harflerden farkldr. Fakat kelime, örtüme yoluyla anlam gösterir.

Öyle ki anlam bedenlenseydi, kelimenin niceliine fazla gelmezdi. Böy-

le bir ey ise, ‘sevgi’ diye isimlendirilir.

Ruhanî sevgi ise, bu tanmn dnda, miktar ve ekilden uzaktr.

Çünkü ruhanî güçler, nispi bir yönelme sahibidir. Seven ve sevilen ara-

snda bak, duyma ve bilgiden kaynaklanan iltifatlar ne zaman genelle-

irse, bu, sevgi olur; eksik kalr ve nispetler yeterli gelmezse, söz konu-

su olan sevgi deildir. Burada ‘nispetlerin
5 anlam udur: Özellikleri

vermek ve ihsan etmek olan ruhlar, özelilderi tutmak ve almak olan

ruhlara yönelmitir. Birisi kabul olmad için ac duyarken öteki feyiz

(ak) olmad için ac duyar. Gerçi feyiz yok olmaz. Fakat zaman ve

hazrlk artlar tamamlanmam olabüir. Böyle bir feyiz, kabul eden

feyiz tarafndan ‘feyzin yoksunluu’ diye isimlendirilir ki, bu, doru bir

isimlendirme deildir. Ruhlardan her biri, dierini sevmede bütün
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güçlerini kullanr. Böyle bir sevgi iki seven arasnda yerletiinde, se-

ven sevdiinden ayrlmaktan ikâyet etmez, çünkü sevgilisi cisimler ve

bedenler âleminden deildir. Bu durumda iki ahs arasnda ayrlk ger-

çekleir ya da -tpk doal sevgide yapt gibi- an yaknlk etkisini

gösterir. Anlamlar ise snrlanmaz ve bir mekâna yerlemez. Onlar sa-

dece ftraten eksik kimseler, tahayyül eder. Böyle biri, sureti olmayan

eyi suret sahibi yaparak tahayyül edebilir. Ariflerin sevgisi budur. On-

lar bu sevgiyle ‘birlik sahibi’ sradan insanlardan ayrr. Bu kii, halde

ve miktarda olmakszn, yoksunlukta sevgilisine benzeyen bir sevendir.

Bu nedenle seven, sevilen olmas bakmndan sevdiinin kadrini bilir.

lahi sevgi ise, Allah’n el-Cemil ve en-Nur isminden kaynaklanr.

Nur, mümkünlerin hakikatlerine geçer ve onun kendine bak ve im-

kân halinin karanln kendinden uzaklatrr. Böylelikle mümkün ha-

kikader için kendisinden ibaret bir görme yaratr. Çünkü o nur vasta-

syla görülebilir. Bu durumda Allah o hakikate el-Cemil ismiyle tecelli

eder ve o da bu isme âk olur. Bu durumda mümkünün hakikati, söz

konusu ismin mazhar haline gelir. Mümkünün varü Hakta gizlenir

ve kendinden fani olur. Böylelikle bunun Allah’a bir sevgi olduunu

bilemez. Ya da kendi nefsiyle Haktan ‘fani olur’. Bununla beraber o bu

haldedir ve Haklan mazhar olduunu bilemez ve kendisini sevdiini

bilir. Çünkü her ey, kendini sevmek üzerinde yaratlmtr. Zuhur

eden her ey ise, bir mümkünün hakikatinde zuhur eder. Öyleyse sade-

ce Allah Allah’ sevmitir. Kul sevgiyle nitelenmez, çünkü onun sevgide

bir hükmü yoktur. Kul Haktan sadece kendisinde zuhur edeni sevmi-

tir. Hak ise zuhur edendir. Dolaysyla mümkünün hakikati, bunun da

Allah’ sevmek olduunu bilemez. Böylelikle onu ister ve kendi hakika-

tine bakyor olmas bakmndan onu sevmesini ister. Onu sevmesini

sevmesi, kendisini sevmesinin ta kendisidir. Bu nedenle bu nur, parltl

olmakla nitelenir. Yani bu nur bir parltdr. Çünkü o, Hakkn mazhar

olsun diye. Haktan mümküne uzanr. Bu nitelikteki birisi niteliinde

ztlar biraraya getirirse, ilahi sevginin sahibidir. Çünkü böyle bir sevgi,

gerçekte de olduu gibi, onu yoklua katlmaya sevk eder.

Binaenaleyh ilahi sevginin belirtisi, manevî, duyulur, hayali veya

tahayyül edilen her mertebede var olan her eyi sevmektir. Her bir

mertebenin Hakkn en-Nur isminden bir hakikati vardr ki onunla el-

Cemü ismine baklr. Söz konusu nur ona bir varlk elbisesi giydirir.
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Öyleyse seven herkes, kendini sevmitir. Bu nedenle Hak kendisini

mazharlann sevmekle nitelemitir. Mazharlar ise a’yândaki yokluktur.

Sevgi ise zuhur eden ile ortaya çkar. Hak bu a'yân’da zuhur edendir,

îte zuhur eden ile mazharlar arasndaki bu iliki, sevgidir. Sevgi, yok-

lua iliir. Buradaki ilgisi ise devamdr ve devam gerçeklememitir

(dolaysyla sevgi gerçeklemeyen bir eye ilimitir). Çünkü onun bir

sonu yoktur. Sonu olmayann gerçeklemeyle nitelenmesi de mümkün

deildir.

Sevgi Hakkn bir niteliidir. Çünkü Allah ‘onlar sever’ buyurdu.

Ayn zamanda sevgi ‘onlar da O’nu sever
5544 ayetine göre yaratklarn da

bir niteliidir. Bu nedenle sevgi, Hakka nispet edilmesi ve Hakkn

kendisiyle nitelenmesi nedeniyle, izzet özellii kazanmtr. Bu izzet

özelliiyle de sevgi yaranklara yaylr. Böylelikle bu nispet, iki tarafta

da bulunduu yerde bir zelillik ve horluk meydana getirdi. Bu nedenle

sevenin -sevilenin deil- sevginin izzeti altnda zelil olduu görülür.

Çünkü sevilen bazen sevenin kölesi ve onun otoritesi altnda ezilmi

biri olabilir. Bununla beraber sevenin onun karsnda zelil olduunu

görürüz. Bizim bildiimiz, izzetin sevgiye ait olmasdr, yoksa sevilene

ait deildir! Müminlerin emiri Harun er-Reid sevgilileri hakknda

öyle demitir:

Üç sevgili insan gern’imi ek geçirdi

Kalbimin her yerine yerletiler

Bütün yaratklar beni istiyorsa, bana ne!

Onlar isyan ederken, yaratklar itaat etse ne olur?

Bu ise hevann otoritesinden baka nedir

Onunla güçlendiler, benim otoritemden daha izzetli oldular!

, Burada Harun Reid, ‘hevann otoritesi’ sözüyle otoriteyi heva

gücüne izafe etti.

Allah Kitabnn dndaki bir yerde kullarna lütuf göstererek öyle

der: ‘Ey kullarm! Sizi özledim... Ben sizi daha fazla özledim.’ Allah

gizli bir lütutla kendilerine tenezzül ederek hitap eder. Bu hitap, ancak

seven olmas bakmndan kendisinden meydana gelebilir. Böyle bir ey,

O’nu sevenlerden meydana gelebilir. Öyleyse seven, sevilenin deil,
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sevginin hükmü altndadr. Bir kimsenin nitelii onun ayn ise, onun

kendisi kendisinde hüküm sahibidir. Burada ilave bir durum söz konu-

su deildir ve bir eksiklik yoktur. Sevgi yaratklarda tam yerletiinde

(onlarn beeri varln) siler. Çünkü yaratk yok olmay kabul edici-

dir. Bu nedenle âlem farkl suretlere girer. Söz gelii (âlemdeki bir ey)

bir surette olur. Sevgi o surette sahibinin bilmedii yönden arya ka-

çnca ve tecelli, (daha önce) zuhur etmedii yönden ortaya çknca, su-

ret silinir. Bu kez, suretin bulunduu yerde baka bir suret ortaya çi-

kar. Bu da hükümde -tpk ilki gibi- kendisine döner. böyle kesilme-
A

den sürer. Bu nedenle u sözü söyleyen yanlr; ‘Alemin yok olmas zo-

runludur. Allah’n âlem hakkndaki bilgisinin bir sonu vardr. Çünkü

Allah, âlemdekiler hakkndaki bilgisini ‘ihata’ edicilikle nitelemitir.’

Allah’n bu hakikati (sevgi) varlkla nitelenen bütün mümkünlere

yaymas, O’nun cömertliinden kaynaklanr. Allah sevgiye kendisinden

daha üstün bir hazzm olmad bir hazz bititirdi. Böylelikle âlcmdeki-

lerin bir ksm dierlerini sever. Bu sevgi, mutlak sevgiden snrlanm
bir sevgidir. Bu balamda ‘falan falam seviyor’ ya da ‘falanca nu sevi-

yor’ denilir. Söz konusu olan, (gerçekte) Hakkn belirli bir hakikatte

zuhur etmesi ve baka herhangi bir surette zuhurunu sevmesidir. Öy-

leyse Allah’ seven kii, herhangi bir eyi sevenin sevgisini inkâr etmez.

Çünkü o seven olarak sadece herhangi bir mazhardaki Allah’ görür.

Bu ilahi sevgiye sahip olmayan kimse, seven kimseyi (ve sevgisini) in-

kâr eder.

Burada ‘bir insann Allah’ sevmesi imkânszdr’ diyenin sözünde

bir incelik vardr: Hakka veya O’ndan olan bir eye, bir yolduk nispe-

tinin izafesi mümkün deildir. Sevgi yoklukla ilgilidir. Dolaysyla hiç-

bir yaratktaki sevgi Allah’a ilimez. Fakat Allah’n sevgisi, yaratlmla-

ra iliir. Çünkü yaratlmlar yoktur. Öyleyse yaratlm, sürekli ve da-

ima Allah’n sevgilisidir. Sevgi sürdükçe, onunla beraber yaratlmn

varl düünülemez. Öyleyse yaratlm hiçbir zaman mevcut deildir.

Bu hakikat ise yaratlmn -zuhur eden deil- Haldun mazhar olmas-

n salar. Öyleyse ilahi sevgiyle bir ahs seven kimse, bu tanma göre

onu sevmitir. Dolaysyla onun sevgisi hayal ile ya da belirli bir güzel-

likle snrlanmaz. Çünkü bunlarn hepsi, onun adna mevcuttur ve sev-

gi onlara ilimez.
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Böylelikle sevgideki üç mertebe arasndaki iki fark ortaya çkm-
tr. Bilmelisin ki, hayal bütünüyle gerçektir. Tahayyülün ise bir yönü

gerçek iken bir yönü yokluktur (bâtl)

.

YÜZ ON YEDÎNCt SORU

Sevgi Kâsesi Nedir?

Cevap:

Sevgi kâsesi sevenin ne akl ne duyusudur bilakis kalbidir, çünkü

kalp halden hale girer (tekallüb). Sevilen Allah da ‘Her gün bir itedir.
5

Bu durumda sevginin ilgileri de, sevilenin fiillerinde türden türe gir-

mesi nedeniyle çeitlenir. Bu durum, saf bir cam kâsenin kendisine yer-

leen svnn deimesine göre türden türe girmesine benzer. Sevenin

rengi, sevdiinin rengidir. Böyle bir ey ancak kalp için olabilir. Çünkü

akl snrlanma âlemindendir ve bu nedenle ‘ba5 anlamndaki ‘ikal
5
(ke-

limesinden türetilerek) akl diye isimlendirildi. Duyunun da zorunlu

olarak snrllk âleminden olduu bilinir. Kalp ise böyle deildir.

Çünkü sevginin farkl ve birbirine zt pek çok hükmü vardr. Söz

konusu hükümleri ancak sevgiyle birlikte onlarda ekilden ekle girme

gücüne sahip birisi kabul edebilir. Bu özellik de sadece kalpte vardr.

Halden hale girmeyi Hakka izafe etmek ise, ‘Bana dua ettiinde dua

edenin duasna olumlu karlk veririm
5

,
‘Siz bkana kadar Allah bk-

maz’ ve ‘Beni içinden zikredeni, içimden zikrederim
5

gibi ifadelerde di-

le getirilen duruma benzer. eriatn bütünü ya da çou, bu bölümle il-

gilidir.

Sevgi arab kâsede bulunan eyin ta kendisidir. Kâsenin mazharn

ta kendisi olduunu açklamtk. arap mazharda zuhur eden iken iç-

mek tecelli edenden tecelli edilen adna gerçekleen eydir. Özetle, bu-

nu bilmelisin!

Selesen dokuzuncu ksm sona erdi, onu yüz on sekizinci soruyla

doksannc ksm takip edecektir.
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